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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü büt

çesiyle, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 

Bütçe kanun tasarısının 10 ncu maddesine ka
dar olan kısmı kabul edildi. 

Toplantıya ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekiü Bolu 
Mekki Keskin Zeki Baltacıoğlu 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

İkinci Oturum 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 Büt

çe kanun tasarısının 11 nei maddesi ve açık 

Yazık sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 21 

Ocak 1962 günü Kayseri istasyonunda bir gazete 
•muhabirinin sözle ve elle tecavüze uğradığının 
ve tehdidedildiğinin doğru olup olmadığına, 
doğru ise basın hürriyetine karşı işlenmiş bu 
suçlar hakkında ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/66) v 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; 
Yalova İlçesinde heyelan bölgesi olarak ıkabul 
edilen yerde toprak kaymasını önliyecek tedbir
lerin alınması için tetkikat yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru önerge
si, İçişleri, İmar ve İskân Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/67) 

3. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Yalova'da vatandaşlara tevzi edilmek üzere par
sellenmiş olan arsaların bugüne kadar dağıtıl
maması sebebine dair yazılı soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/68) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1950 senesi ile 27 Mayıfe 1960 arasında ve 27 
Mayıs 1960 dan sonra işlerinden çıkarılmış 

oya sunulmak suretiyle tümü kabul olundu. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe ka

nun tasarısının tümü yine açık oya sunulmak 
suretiyle kabul edildi. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Yarın saat 20 den itibaren program nelticele-

ninceye kadar ayrıca bir gece Otunumu yapılı* 
cağı Başkanlıkça bildirildi. 

21 . 2 .1962 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Çankırı 

Nurettin Ok 
Kâtip 

İstanbul 
Fer ruh BozbeyU 

memur, hizmetli ve işçilerin tarih sırası ve 
adalet esasları dâhilinde işlerine alınmaları 
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
Önergesi, "Başbakanlığa gönderalmişth'. (7/69) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, lö 
Ekim 1961 tarihinden bu yana Adana, Kayseri 
ve Sivas illerinin merkez ve kazalarına naıkle-
dilen memurlara dair yazılı soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/70) 

6. :— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Heybeliada'ya su getirmek için yapılan çalışma-
lamı ^ğır gitmesi sebebine dair yaslı soru öner
gesi, içişleri "Bakanlığına gönderilmiştir. (7/71') 

7. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığının duru
muna dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık ve 
Sanayi Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/72) 

8. — Muğla Milletvekili Adnan Akarica'nm. 
Koalisyon Hükümetinin teşekkülünden sonra 
telefonlar dinlenmek, mektuplar açılmak ve tel
graflar sansür edilmek suretiyle haberleşme 
hürriyetinin ihlâl edilip edilmediğine dair yazı
lı soru önergesi, Ulaştırana Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/73) 

Sorular 
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M. Meclisi B : 52 21 . 2 .1962 O : 1 
2. — GELEN KAĞITLAR 

Rapor 
1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı îhsan Gürsan'a, [dönüşüne kadar, Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbaş'ın vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/98) 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

5. — GÖRt) 

1. — 1962 yılı (Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma, Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 \yüı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan {değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı (tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/5, C. (Senatosu 1/9) )(S. Sayısı : 2, 23) 

a) MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN —• Şimdi, Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki konuşmalarımıza baş
lıyoruz. Evvelâ parti grupları adına söz iste
yen arkadaşlara söz vereceğim. C. K. M. P. 
adına Hüseyin Ataman, buyurun efendim. 

yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/87 
Cumhuriyet Senatosu 1/24) (Gündeme) 

• • "• 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, birleşimi 
açıyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İhsan Gürsan'm dönüşüne kadar kendisine, Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN —. Bilgilerinize sunulur. 

ÜLEN ÎŞLER 

C. K. M. P. GRUPU ADİNA HÜSEYİN 
ATAMAN (Ankara)1 — Sayın Başkan ve mil
letvekilleri,, 

O. K. M. P. adına Millî Savunma Bakanlığı 
bütçe tasarısını tenkid e tim ek için huzurunuza 
çıkmış bulunmaktayım. 

Yurdumuzun koruyucusu Silâhlı Kuvvetleri
miz için Türk •milletinin yapmadığı ve yapamı-
yacağt fedakârlık yoktur. Nitekim Balkan 
Harbi, Birinci Cihan Harbi ve İstiklâl harble-
rinden çok yıpranmış olarak çıkan Türkiye 
Birinci Cumhuriyeti 1923 te Millî Savunmaya büt-

BÎRÎNCÎ OTURUM 
(Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 

KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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çesinin % 46,5 ini vermekle bir fedakârlık nu
munesi göstermiştir. 

1944 te ise bütçesinin % 54 ünü tahsis et
mekle rekor kırmıştır. İktidarların el değiştir
diği 1950 senesinde Millî Savunma bütçesi 
% 31 i buluyordu. 1950 senesinden sonra bu 
miktar 1960 senesine kadar sistemli ve munta
zam bir tarzda •% 17 ye, yardımla % 22 ye dü
şürülmüştür. Bu yetmiyormuş gibi ordu per
sonel ve malzemesi bilhassa istihkâm sınıfı şe
hirlerin imar işlerinde, şirketlere yardımda, 
yol işlerinde kıyasıya kullanılmış ve bu suretle 
ordunun kuvvei harbiyesi büyük mikyasta 
zedelenmiştir. 

Millî Birlik Hükümetinin iktidarında Millî 
Savunmanın bu ters döndürülen çarkı durdu
rulmuş ve yine normal, istikamette çevrilmeye 
başlanmıştır. Nitekim bugün bu miktarın % 25,5 
a çıkmış olmasiyle memleket savunması bakı
mından bir ferahlık duyuyoruz. Bu bakımdan 
bütçeyi hazırlıyan Millî Savunma Vekâletine 
ve bunu kabul eden Karma Bütçe Komisyo
nuna teşekkür etmek bir vazifedir. Ancak 
Millî Savunmanın yüklenmiş olduğu vazifenin 
ifası daiha büyük fedakârlıkları ieabettir.mek-
tedir. Komşularımıza bir göz atacak olursak 
bunların da Millî Savunma vecibeleri bizden 
daha az değil daha çoktur. Meselâ Yunanistan 
bütçesinin % 40 ını bu işe tahsis etmektedir. 

Sayın arkadaşlar : 
ihtiyar dünyamızın yaşı ilerledikçe bunun 

üzerinde yaşıyan insanların da hayat mücadele
si çetinleşiyor ve pahalıya mal oluyor. 

Size müsaadenizle bir misal vereyim : 
Klâsik silâhlarda bir onbeşlik topçu mermisi 

630 lira iken bir Hones Con talim mermisi 
150 000 liradır. 

Yaşamak için yeni silâhları kullanmya ve 
bunların masraflarına katlanmaya şüphesiz ki 
mecburuz. Savunmamızı yalnız klâsik silâhlara 
bina edemiyeceğimiz ise arzdan varestedir. 

Bekamız için gelecek bütçelerde büyük, çok 
büyük ımalî ve iktisadi sıkıntılarımıza rağmen 

~Meclisin daha büyük savunma bütçeleri ver
meye hazırlanmasını ve Hükümetin bu bakım
dan lüzumlu tedbirleri şimdiden alması ge
rektiğini de bu meyanda arz etmek isterim. 
Çünkü Silâhlı Kuvvetlerimiz de elektronik ye 
atomik silâhlar çoğaldıkça, masraflarda çoğa-
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lacak bunları kullanacak ordu elemanları çok 
daha mükemmel, zor ve pahalı bir eğitime tâbi 
tutulacak; daha uzun ve daha yüksek tahsilli 
subaylara ihtiyacımız olacaktır. Bununla bera
ber Silâhlı Kuvvetlerimize de çok güçleşen 
ve zorlaşan eğitim ve vazifesine; huzur ve sü
kûn içinde çalışacak bir zemin hazırlamak da 
yine bizlere düşen bir vazifedir. 

Bundan sonra Millî Savunmadan temennile
rimiz olacaktır : 

1. Silâhlı Kuvvetlerin bir numaralı ihtiyacı 
olan fakat şimdiye kadar lâyikı şekilde ele 
almnııyan stokların bir an evvel tamamlanması
na başlanması. 

2. Silâhlı Kuvvetlerimiz için daha iyi bir 
giyim, daha iyi bir besleniş temin edilmesi daha 
doğrusu levazım kanunlarını bütünü ile ele ala
rak asrın ihtiyaçlarını kaı-şılıyaoak bir dura
nı P. getirmesi; 

3. Silâhlı Kuvvetlerimizi personel ve mal
zemesini (kanunlarda tasrih edilen âcil ve müt,. 
bir sebepler hariç) hicjbir suretle eğitim ve 
vazifesinin icaibettirmediği yerlerde tek erini, 
tek vasıtasını ve tek dakikasını kullanmamak 
vo heyeti umumiyesiyle programlarının emret
tiği tarzda bakım ve eğitimle meşgul ederek 
onun. formunun en yüksek mertebesine çıkar
ması temin edilmelidir. 

Sözlerimize son verirken bütçenin »Silâhlı 
Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni eder. 
Aziz Ordumuza bu kürsüden sevgi ve selâmlar 
ve itimadımızı yollar lıepinizi hürmetle selâm
lan,:. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Mrupu adına. Sırrı öktem. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA SIRRI ÖKTOM 
('Kara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar ve 
güzide Millî Savunma erkânı; Y. T. P. Mec
lis (Irııpu adına 1962 Millî Savunma bütçesi 
hakkındaki görüşlerimizi arz etmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Bütçe 'hazırlıkları, seçimlerden ç-o'k evvelki 
tarihlerde başladığına göre, TDU hazırlıklar, aya
ğının tozu ile iktidara gelmiş Hükümetimizi 
direk olarak sorumlu tutamayacağından, 1962 
bütçemizi daıha ziyade bir intikal bütçesi ola
rak kabul ediyoruz. Bununla bera.ber geçmiş 
yıllardaki idarenin, M. S. B. bütçesi üzerindeki 
zihniyet ve tutumundan (tutanaklardaki ör-
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M. Meclisi B : £2 
tıeklerden de faydalanarak) görüşlerimizi, ten- , 
kidlerimizi ve temennilerimizi, bundan böyle ı 
Millî Savunma hizmetlerimizin 27 Mayıs I/lıti-
lâlinin 'doğurduğu yeni atmosfer içinde verim
li bir istikamete yönelmesine ve güzel gelenek
ler 'halinde inkişafına gayret edeceğiz. 

Grupumuz; savunma hizmetlerinin, Devle
tin ana hizmetlerinden 'biri 'olarak Yüksek He
yetiniz önünde açıkça görüşülmesini, bu [hiz
metlerin gereken itina ile tanzim ve dikkatle 
murakabe edilmesi için baş şart saymakta'dı,'. 
Tıpkı dış siyaset mevzularında olduğu gibi, 
savunma meselelerinde, Hükümet evvelâ biz
leri v« sonra da efkârı umumiyemizi gerektiği 
gibi tenvir etmelidir. Aneak böylelikle savun
ma politikamızın memleketin mukadderatı ile 
ilgili ve partilerüstü tutumu ile en verimli 
bir istikamette inkişafını sağlamış oluruz. P>ü-
tün ileri memleketlerdeki tutum böyledir. ]')'::•-. 
burada, Genelkurmayımızın 'hareket projeleri
nin açıklanmasını istemiyoruz. İstediğimiz şey, 
bütün demokratik memleketlerde bu mevzuda 
açıklanması mûtadıolan »hususlardır. 

Bu hakikati böylece belirttikten sonra, son 
defa Genelkurmayda bizler için tertibedilen Bri
fingde, savunma meselelerimiz 'hakkında yapı
lan açıklamalarla bu tutuma girmenin ili* işa
retini görmekten ve bir suni mahremiyet per
desinden sıyrılmış olmaktan duyduğumuz meni 
nuniyeti belirtmek isteriz. Bundan böyle İn 
açıklamaların yalnız 'bütçe arifesinde değil, 
münferit konular halinde devamını ve kıta 
içinde de fiilen murakabesinin sağlanmasını 
bekliyoruz. Ancak; böylelikle murakabenin te
mini ve bir kısmı meslek dışı olan arkadaşla
rımızın savunma hizmetlerinin ağırlığını daha 
iyî kavramaları mümkün olur kanaat imleyiz. 

Millî Savunma bütçesi genel bütçenin CA "2~y 
dır. NATO'ya dâlhil bütün memleketlerin mil
lî savunma bütçeleri bu nisbetin üstündedir. 
Geçmiş yılların bâzı krizli anlarında savunma 
bütçemizin kabardığı 'görülür. Bunlar suni 
tedbirlerdir ve millî savunma politikamızın ol
mayışına delâlet eder. Topyekûn harbe 'hazır
lanma devrinde; diğer milletlerin yaptığı r.:ibi, 
zaman faktörünü iyi kıymetlendirmek lâzımdır. 
Çünkü savunma 'hizmetleri, gelecekte balkın 
şekilde bir Üçüncü Dünya Harbinin pat lal; 
vermesinden sonra başarıiacak hizmetler değil- I 
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dir. Böyle olunca krizli senelerde bütçenin % 
70 ni dahi tahsis etmek pek fayda vermez. 
Bununla beraber nisbet olarak bugün az bul
duğumuz miktarın, memleketin bugünkü şart
larına uygun olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bir 
memleketin savunma gayretini, o memleketin 
umumi iktisadiyatından ayırmak kabil değil
dir. Filhakika savunma gayretinin emniyetli 
şekilde devamı, her şeyden evvel, o memleket 
ekonomisinin sağlam ve sıhhatli temeller üze
rine oturtulmuş olmasına bağlıdır. 

Ordumuzun yalnız kemiyetçe değil, asıl 
keyfiyetçe kudretli bir hale getirilmesi her
kesçe bilinen bir hakikat olmasına rağmen za
manımıza kadar bu yola gidilememiştir. Bunun 
nedenleri üzerinde artık durmuyoruz. IBugün 
memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, bütün 
silâhlı kuvvetlerimiz, bünyemize uygun plânlı 
bir şekilde yeniden teşkilâtlandırmaya tâbi tu
tulmakla maddeten ve manen hakiki bir inki
şaf istikametine girmiştir. Bunun daima des
tekçisi olacağız. Çünkü, mukadderat birliği 
yaptığımız NATO camiasına ayak uydurmaya 
ve onlar gibi plânlı çalışmalarla her sene için 
teybi t edilen kuvvet hedeflerine ulaşmaya mec
buruz. 

Subay, assubay, ve teknik uzman personel 
duruımunııız hakkında Senatoda birçok arkadaş
lar gereği kadar durdular. Genç. rütbeli subay 
azlığı müzmin bir şekilde devam etmektedir. 
Bu sebeple subay mahrutunun, asil sağlam ye
ri olması lâzımgeien kaidesinin bugün için bun
dan. mahrum okluğu da bir hakikattir. İlgililer 
bu mühim problem üzerinde elbette önemle 
durmakta ve gerekli tedbirleri almaktadırlar. 
Bizim kanaatimizce subay kadromuzun halli şu 
iki esas noktada toplanır : 

Birincisi : Askerlik 'meslekimin ecdadımız
dan ancak benim neslime kadar gelebilen eski 
şeref ve prestijinin ihyası lâzımdır. Hattâ bu 
deviıvle zaruret de vardır, iîedaitan kalma sağ
lam esaslar ve güzel gelenekler, çeşitli haia ve 
ihınıallerle bozulmuş, bu şerefli nıesleke rağbeti 
gittikçe azaltarak bugünkü duruma getirmiştir, 
Aksine olarak başka devletler, asırlardır- bizim 
tatbik ettiğimiz esasları bulmuşlar, geliştirmiş
ler ve bunları tatbikte, babadan oğula intikal
de bir anane haline getirmişlerdir. 

İkinci esas : Kütle halindeki terfilere artık, 
son verilerek, ileri ordularda olduğu gibi; Uya-
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kat, ehliyet ve kadro esaslarına göre terfilerin 
bir düzene sokulması lâzımdır ki, bu hususta 
hazırlanan terfi kanununun Meclise sunulaca
ğını memnuniyetle öğrenuniş bulunuyoruz. Bu 
suretle liyakat ve ehliyetini ispat eden, çalışan, 
arkadaşlarını geçer. Yaşı ne olursa olsun rüt
besini alır. Kanaatimizce liyakat ve ehliyet esa
sında en mühim mesele müeyyideleri tesbiıt et
mektir. 

Muharebe eğitim sahaları : Kara Kuvvetle
rimiz için mühim bir konuya temas etmek iste
riz. Bilindiği üzere birçok garnizonlarımız şe
hir ve kasabalar içinde veya kenarlarında ol
duklarından, gerek köylünün tarlasına zjarar 
vermemek ve gerekse emniyet mülâhazaları] do-
layısiyle kıtalarımız »muharebe eğitimleriniı|ı ve 
atışlarını lâyifaiyle yapamıyorlar. Bu durupun 
esas olan ordumuzun muharebe eğitimine r|fien-
fi bir tesir yarattığı aşikârdır, ileri memleket
ler bu mühim dâvayı ;kökünden halletmişlerdir. 
(Almanya'daki eğitim 'merkezleri; 18 km. 
uzunluğunda ve 14 km. genişliğinde, içinde her 
nevi arazi karekteri bulunan bölgeler.) Bizde 
de, hiç olmazsa her ordu bölgesi için ibirer mu
harebe eğitimi sahası tesis edilmeli, tümenler 
veya peııtonik birlikler buralara yaz kış inti-
feal ederek muharebe eğitimi, tatbikat ve atış
larını rahat rahat yapmalıdırlar. Bu eğitimler 
esnasında, her rütbedeki kumandan, maiyetin
deki subayları testten geçirir. Her subayın bil
fiil (kıta başında kaibiliyet ve ehliyetli tesbit edi
lir. Ve buradan alman siciller terfilerine esas 
<olur. Bu çalışmalar, yukarda bahsettiğimiz, 
subayların liyakat ve ehliyet üzerine terfilerin-
de baş rolü oynar. Bu muharebe eğitim bölge
lerinin tesisi şüphesiz yatırım işidir. Ancak, 
bir defa yapılacak olan 'bu bölgelerin ilânihayo 
kullanılması mümkün ve ordumuzun en mühim 
bir derdine cevap vereceğinden tesisi çok uygun 
ve yerinde olur kanaatindeyiz. 

Kurmay subay meselesi: Harb Akademileri
ne giriş şartlarından birine temas etmek istiyo
ruz. Evvelce "genç yaşlarda giriş esası iken şim
di ileri yaş ve rütbelerde de müsaade ediliyor. 
Bir defa yükse'k tahsil mümkün mertebe genç 
yaşta ve rütbede olursa verimi fazlalaşır ve ay
nı zamanda (kurmay görevlerinde istihdam müd
detleri çoğalır, tecrübeleri iartar. Halbuki biz
de, daha Akademide iken terfi sıraları geldiğin-
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den yarbay, hattâ, albay oluyorlar. Akademiyi 
bitirince aldıkları kıdemlerle generalliğin eşi
ğine dayanıyorlar. Hemen hiç kurmay görevle
rinde istihdam edilmeden general ve kumandan 
olmaları ordumuz için büyük mahzurdur kana
atindeyiz. Bu yüzdendir ki, bugün kurmay yüz
başı görünmez oldu, âdeta karaborsaya düştü. 
(Şahsan ben, 8 sene kurmay yüzbaşılık yaptım.) 
Bir subay erken ve gene yaşta akademiye gire
bilmelidir. 

Yabancı dil meselesi : Yabancı dil bilen su
baylarımızın azlığı ıdolayısiyle, bilhassa NATO 
ile ilgili* çalışmalarımızda hayli sıkıntılar oldu
ğu herkesçe bilinen bir şeydir. Küçümsenemi-
yecek miktarda lisan bilen subayların ordudan 
ayrılmasiyle bu durumun daha da zorlaşmış ol
ması tabiîdir. Askerî okullari'mızm 'kolej usu
lü tedrisat yapacağını memnuniyetle işitiyoruz. 
Fakat uzun vadeli yetişecek subayların gelme
sine intizaren Ibaşka tedbirlerin de alınması fay
dalı olacaktır. Tâli derecedeki1 bâzı memle
ketler nezdinde sembolik olarak vazife gören 
ataşe ve muavin kadrolarının, muakkaten kal
dırılarak NATO garargâhlarında teksifini ter
cih etmekteyiz. Hattâ kendi çalışmaları ile az 
çok lisan öğrenmiş istidatlı ve kabiliyetli genç 
subayların, bir nis'bet dâhilinde ve imtihanla, 
sırf lisan öğrenmek ve avdetinde imtihana tâbi 
tutulmak şartiyle büyük devle'tler nezdine ata
şe muavini gönderilmelerini faydalı mütalâa 
ederiz. 

Bakanlıkta çalışan bir kısım subayların si
vil memurlarla değiştirilmesi : 

Birkaç senedir bu yolda bir hareket 'görülü
yorsa da henüz arzu edilen nisbette uzak oldu
ğunu samryoruz. Bir defa küçük rütbeli subay
lara şiddetle ihtiyaç bulunduğu bu devirde, 
bakanlıkta ve büyük garargâhlarda yüzbaşı ve 
daha aşağı rütbelerde subay bulunmamalıdır. 
Bundan başka barem derecesiyle gayrimütena-
sip vazifeli askerî personel de vardır. Basit bîır 
vazifede baremin en yüksek dereceli (150 lira 
asli maaşlı) bir albay istihdam edilirken ve bu 
vazife birkaç yüz liralık bir ücretli memurla 
görülmesi mümkün iken, başka bakanlıklarda 
aynı barem dereceli bir memur umum müdür 
payes'indedir. Bu durum hem prestij kırıcıdır, 
hem de israftır. Bundan maksadımız şudur: Ba
kanlıkta mahrem olmıyan Öyle vazifeler var
dır ki, buralarda çalıştırılacak sivil memur ve* 
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ya ücretliler, zamanla vazifelerinde pişecekle
rinden daha verimli olurlar, Devlet için de da
ha iktisadi olur. Buralardan tasarruf edilecek 
.subayların da başka yerlerde istihdamı müm
kün olur. Bütün yabancı ordularda durum böy
ledir. Bizde de bu şekilde bir istihdam tarzı
nın gelişeceğini ümidediyoruz. 

Entrastrüktür işlerimiz : 
Malûmunuz olduğu veçhile NATO (Müşte

rek Enfrastrüktür Programı) namı altında NA
TO memleketlerinde ve bu arada memleketimiz
de hava meydanları, akar yakıt tesisleri ve bo
ruları, telli ve telsiz muhabere şebekeleri, de
niz üsleri... Ve sair tesisler yaptırılmaktadır. 
Bunlar hakkında halen tam -bir bilgiye sahibol-
mamakla beraber son senelerin programlarında 
aksaklıklar olduğunu biliyoruz. Dövizini daıhl 
NATO nun verdiği bu tesislerin inşaası, Silâh
lı Kuvvetlerimizin lojistik desdeği bakımından 
hayati ehemmiyeti haizdir. Aynı zamanda işti
rak hissemiz itibariyle memleketimiz için ucu
za mal olan enfrastrüktür işlerinde, Yeni Tür
kiye Partisi Meclis Grupu olarak Hükümetçe 
büyük hassasiyet gösterilmesini talebediyoruz. 

Bakım işlerimiz : 
Bu konuda NATO devletleri içinde düşük 

not aldığımız bir hakikattir. Bunun, yardımın 
temadisi ile de alâkası olduğu malûmdur. Per
sonel azlığı bir sehep ise de bilgi ve alâka az
lığı da tecviz edilemiyecek bir husustur. Bunun 
üzerinde önemle durulduğunu biliyor ve müs
pet neticelerini (bekliyorum. 

Harita işlerimiz : 
Harita Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları 

öteden beri NATO camiasında sitayişle anıl
maktadır. Biz de buna iştirak ederiz. Ancak 
203 sayılı Kanunla, diğer bakanlıklar ihtiyaç
larının da karşılanması Harita Genel Müdürlü
ğümüzden istenmektedir. Bu hususta şuna işa
ret etmek isteriz ki, askerî ihtiyacolarak çoğu 
yapılmış olan 1/25 bin Türkiye haritasının ta
mamlanmasına öncelik verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetleri
mizin dertleri çoktur, hizmetleri ağırdır. Bu 
kısa zaman içinde bunların büyük kısmına bi
le temas etmeye imkân yoktur. Üzerinde ısrar
la duracağımız husus, ordumuzun yalnız mâ
nevi değeri ile değil, asrımızın teknik inkişafı
na ve mümkün olanilecek âzami imkânlarla 
harb silâlh ve vasıtalariyle teçhiz edilerek NATo 
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camiasmdaki şerefli yerin': muhafaza etmesidir. 
Bunun da başlıca şartı, ciddî çalışarak, NATO 
Kuvvetleri iğin müştereken hazırlanan kuvvet 
hedefleri ve inkişaf plânlarında Silâhlı Kuv
vetlerimiz için teslbit edilen senelik hedeflere 
aksaksız varmaktır. Bu yalnız bir taahhüt me
selesi değil, aynı zamanda memleketimizin yük
sek menfaatleriyle ilgili ana davamızdır. Bu 
hakikat anlaşılmış olmasına rağmen maalesef 
son senelerin bütçe imkânlariyle Silâhlı Kuv-
vetlerimizin inkişafı aksamıştır. Bu inkişaf yal
nız senede bir defa bütçe müzakereleri vesile
siyle slogan haline gelmiş olan ('Kahraman or
duya selâm) ile mehmetçiğin cevherine, Türk 
suhaymm feragatine terk edilecek bir dâva de
ğildir. Halen iki grupa ayrılmış olan dünya
mızdaki devletlerin feza yansında olduklarım 
bilmek kâfidir. 

Sayın milletvekilleri, milletimizin özü de
mek olan Türk Ordusunun mânevi değerleriyle 
iftihar ediyoruz ve onların korunmasında kıs
kanç olmalıyız. Bu değerleri birinci derecede des-
tekliyen disiplin, eğitim ve moral mevzuların
da hassas olmalıyız. Ordunun moralini, içinden 
fışkırdığı milletinin moralinden ayırmak müm
kün değildir. Yedisinden yetmişine kadar as
ker olan bu milletin ordusu için; ordusunun da 
milleti için yapamıyacağı maddi mânevi hiçbir 
fedakârlık yoktur. (Bravo sesleri ve alkışlar) 
Tarihimiz bu tutum birliğinin en parlak örnek
leriyle doludur. Allah^tan sonra en kuvvetli da
yanağımız olan Kahram Ordumuzu, şimdiye ka- • 
dar olduğu gibi, Cumhuriyetimizin bekçisi ve 
Atatürk ilkelerinin koruyucusu olarak biliyor, 
inanıyor ve iftihar ediyoruz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, son senelerin ih
malkâr tutumu ile inkişafı aksamış olan Silâh
lı Kuvvetlerimizin, bugünkü atmosfer içimde 
bilhassa dünyamızın bu nazik durumunda, yük
sek Meclisinizin Millî Savunma bütçelerini ye
ni bir anlayış ile müzakere edeceğine ve bu
nun bir gelenek halinde yerleşeceğine inanı
yoruz. Ancak böyle bir gelenek ve partilerüs-
tü bir tutumla Kahraman Orduya selâm gön
dermeye ve karşılığında ondan istediklerimizi' 
beklemeye hakkımız vardır. Grupumuz bu tu
tumun daima destekçisi olacaktır. 

Tevazu ve feragatle çalışan ve yakın istik
baldeki inkîşaflariyle göğüslerimizi daha da 
kabartacak olan Kahraman Silâhlı Kuvvetleri-
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mize Yeni Türkiye Partisinin minnet, sevgi ve I 
saygılarını bu kürsüden teyidetmeyi gerefli bir I 
vazife sayarız. (Alkışlar) I 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına I 

Rıza Bertan. I 
A. P. MECLÎS GRUPU ADINA MAHMUT 

RIZA BERTAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı- I 
mn 1962 malî yılı bütçesi görüşmeleri münase- I 
betiyle mezkûr bütçe ve Silâhlı Kuvvetlerimiz I 
hakkında Adalet Partisinin görüş ve temenni- I 
lerini arz edeceğim. I 

Millî Savunma Bütçesi, Devletin malî imkân I 
ve ekonomik şartları muvacehesinde tahsis edi
lebilecek âzami bir meblâğı teşkil etmektedir. 
Ancak, unutmamak lâzımdır ki, zamanımız I 
harbleri bir milletin maddi ve mânevi bütün I 
varlığı ile çarpışmasını icabettirmekte ve dola- I 
yısiyle daha barıştan itibaren de büyük hazır
lıkları zaruri kılmaktadır. Ayrıca teknik saha- I 
daki süratli tekâmül ve zaman faktörü harb I 
silâh, araç ve gereçlerini kısa zamanda demode I 
hale getirmektedir. Bu hale göre ordunun dai- I 
ma artan büyük masraflara ihtiyaç göstereceği I 
tabiîdir. Bu vakıaya rağmen Devletin malî im
kân ve kaynaklarının tahditleri, Silâhlı Kuv- I 
vetlerimizin, ihtiyaçlarının arzu edilen seviyede I 
teminine ve ideal ölçüde gelişmesine imkân I 
vermediği kanaatindeyiz. I 

Büyük Milletimizin yurt savunması ve Si
lâhlı Kuvvetlerimiz için malî takatinin âzami- I 
sini kullandığı muhakkaktır. Buna mukabil I 
Batılı müttefiklerimizin iktisadi ve malî du
rumları bize nazaran çok üstün olduğu halde 
yıllık gelirlerinden millî savunma ihtiyaçlarına I 
ayırdıkları miktarın nisbet itibariyle bizimkin
den çok düşük olduğu da bir vakıadır. Bu du
rum karşısında; kader birliği ettiğimiz mütte- I 
fiklerimizden daha büyük bir anlayış göster
melerinin bizim olduğu kadar kendileri için de 
lüzumlu ve hayati olduğuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir bakıma senelik çalışma plânı mahiyetin

de gördüğümüz bütçenin, o yıl içinde yapılması 
plânlanan faaliyetleri bariz bir şekilde aksettir
mesi temenniye şayandır. Bu bakımdan yapıl
ması plânlanan faaliyetleri en bariz bir şekilde 
aksettiren ve çeşitli hizmetlerin maliyetini para 
olarak bir bakışta ortaya koyan «Performans | 
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bütçe» tatbikatına bir intikal olmak üzere 
«Program bütçe» sisteminin tatbiki tavsiyeye 
şayan görülmektedir. 

Zamanımızda, ilmî idari prensip ve metot
ları ile, taktik faaliyetler dışındaki her türlü 
idari ve teknik faaliyetler, en asgari personel, 
malzeme ve para kullanılmak suretiyle en ran
dımanlı neticeler alınmakta ve bu birçok Batı 
memleketleri ordularında tatbik edilmektedir. 
Bizde ise; halen Millî Savunma Bakanlığı ve 
Kuvvet Kumandanlıklarımız karargâhlarında 
(komptrolörlük) teşkilâtı mevcudolup, bu teş« 
kilâtm daha ast kademelere kadar teşmil edil
mesinin çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Millî Savunma Bakanlığının, Silâhlı Kuv
vetlerimizin ihtiyaçlarının bir kısmını her yıl 
mütezayidolarak Devlet sektörü ile birlikte 
özel sektöre de sipariş vermek suretiyle temin 
ve böylece millî sanayii teşvik ve tekâmülünün 
sağlanmasına yardımcı olmasını ve gaye uzunca 
bir zamana ihtiyaç gösterse dahi bir süre sonra 
ihtiyaçların büyük bir kısmının yurt içinde 
imalinin mümkün hale getirilmesinin hedef tu
tulmasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın 110 ncu maddesi görev ve yet

kileri bakımından, Genelkurmay Başkanlığını, 
Başbakana karşı sorumlu kıldığına göre, gerek 
Millî Savunma Bakanlığının, gerekse Genelkur
may Başkanlığının Teşkilât kanunu tasarısının 
bir an evvel Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getirilmesi uygun görülmektedir. 

Halen Kara, Hava, Deniz kuvvetlen ile Jan
darma Genel Kumandanlığı birliklerine er ve ye
dek subay tedarik eden, Asker Alma Teşkilâ
tının Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinden 
çıkarılarak Genelkurmay Başkanlığına; ve hat
tâ Silâhlı7 Kuvvetleri bu külfetten azade kıla
rak barışta eğitim ve seferde asli görevleri ile iş
tigalini temin maksadiyle, Millî Savunma Ba
kanlığına bağlanmasının tetkik mevzuu yapılma
sını faydalı bulmaktayız. 

Uzun yıllardan beri mütaadclit defalar ele 
alınmış olan Subaylar Heyetine, mahsus terfi Ka
nununun bir an evvel Büyük Millet Meclisine 
getirilmesi ve halen kullanılmakta olan sicil sis
teminin terkedilerek ilmî sicil sisteminin kabulü 
ile tatbika konulmasını zaruri görmekteyiz. 

Terfi Kanunu ve ilmî sicil sisteminin tatbiki 
ile subay mahrutunun, Silâhlı Kuvvetler kadro-
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lanna tamamen intibakının sağlanması ve bu 
mahrutun hiçbir sebep ve tesir ile bozulmama
sı için gerekli tedbirlerin alınmasını ve mevcut
larda zorlamalar olursa bunun ufki terlilerle 
giderilerek gerek şahsı ve gerekse Silâhlı Kuv
vetlerimizin menfaatlerinin korunmasının uy
gun olacağı mütalâasmdayız. 

Yedek Subay Kanununda son yapılan deği
şiklikle yedek subaylık hakkının yüksek tah
sil görmüş gençlere inhisar ettirilmesi, Silâhlı 
Kuvvetlerin gerek barışta ve gerekse seferde 
hem yedek subay ihtiyacını karşılamak ve hem 
de bugünkü kompleks silâh, araç ve gereçlerin 
kullanılmasında şiddetle ihtiyaç duyulan tah
silli er ve çavuşların birliklerde bulunmasını 
sağlamış olması bakımından çok yerinde görül
mektedir. Ancak tabip, diş tabibi ve eczacıla
rın Sıhhiye Hizmet Okulundaki 6 ay yedek su
bay öğrenciliği müddetlerinin 3 aya indirilerek 
hastane ve birliklerde daha fazla hizmet etme
lerinin ve mesleklerinden Silâhlı Kuvvetlerin da
ha uzun süre faydalanmasının uygun olacağı 
mütalâa edilmektedir. 

Ordudan terhis edilen erlerimize, kendilerine 
giyim ve köyüne götürmek istiyeceği ufacık bir 
hediyeyi alabilmesi-için 200 lira civarında ikra
miye verilmesi her bakımdan temenniye şayan 
görülmektedir. (Bravo sesleri) 

Subay ve assubaylarımız için yaptırılmakta 
olan lojmanlar için 1962 malî yılında görülen 
artış memnuniyeti mucibolup bu işe tesbit edile
cek bir plân dâhilinde mütezayidolarak devam 
olunması ve ayrıca erat meskenlerinin ve yaşa
yış seviyelerinin yurdun her tarafında, her sı
nıf ve birlik için standart ve Hıfzıssıhha şartla
rına uygun hale getirilmesi ön plâna alınmalı
dır 

Netice itibariyle yukarda arz ettiğim husus
ların bir kısmı malî imkânlara bağlı olmakla be
raber mütaakıp yıljarda imkânların ve bütçenin 
de mütezayidolacağı tabiî bulunmakla bunla
rın mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

Sözlerime son verirken mazisi büyük zafer
lerle, şan ve şerefle dolu Kahraman Silâhlı Kuv
vetlerimize içten gelen sevgi ve selâmlarımızı 
sunarım. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına 
Ferda Güley. 

C. H. R MECLÎS GRUPU ADINA FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Sayın arkadaşlar, 

Huzurunuza gelen Millî Savunma Bakanlığı 
1962 malî yılı bütçe tasarımı üzerinde, Millet Mec
lisi C. H. P. Grupu, nâçiz arkadaşınızın diliyle 
görüş, temenni ve tenkitlerini arz etmeden ev
vel, çok şerefli ve zevkli bir vazife olarak, ara
mızda hazır bulunan mümtaz temsilcilerinin 
varlıklarında, millî beka ve mevcudiyetimizin te
meli ve timsali olan kahraman ve vefakâr Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini engin saygı ve bağlılık duy-
gulariyle selâmlar. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarımız; 
Bugün huzurunuza tetkik ve tasvip için su

nulmuş bulunan Millî Savunma Bakanlığı 1962 
malî yılı bütçe tasarısı, 1961 malî yılı bütçesi
nin : ' 

Millî kaynaklardan karşılanan : 2, 113, 923, 
651 

Amerikan karşılık paralar fonundan devre
den : 108, 352, 402 

Personel giderlerinin bâzılarından noksan 
Olarak verilen, fakat bütçeye intikali kesin

leşen : 37 334 886 ki, ceman (2 260 010 939) li
raya baliğ olan genel yekûnundan (295 853 153) 
lira fazlasiyle (2 555 864 092) lira olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu miktar artış (ek öde
nekler dâhil) fiilî bütçeye göredir. İlk Bütçe Ka
nununa göre ise (441 940 441) liralık bir faz
lalık mevcuttur. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, 1962 
malî yılı Devlet bütçesi içindeki nisbeti % 25, 
27 yi bulmaktadır, ki bu nisbet 1960 da Ameri
kan yardımı dâhil % 22, 85. 1961 de de % 24,36 
idi. 

Sevgili arkadaşlarımız; bütçeler genel ola
rak iki bariz karakterden birinin ifadecisi olur
lar : 
' 1. İdame bütçeleri, 

2. İnkişaf bütçeleri. 
Birincisinde elde edilen hedef bir defa nere

ye varılmışsa çaresiz orayı elde bulundurmaya 
çalışmaktır. Halbuki ikinsicinde ise, hedef, ha
yatla, şartlarla, terakkilerle birlikte daima ile
riye doğru yürüyerek, her türlü gelişmelere in
tibak kabiliyetini muhafaza etmektir. 

1962 malî yılı Millî Savunma bütçe tasarısı
nın karakteri, geçen yıla nazaran, esas bütçe 
bakımından 441 940 441 liralık, yani yarım 
milyar lira civarında bir artış kaydettiğine gö
re acaba bir inkişaf bütçesi vasfında mıdır? Ya
ni Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gücü bu yıl, ge-
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yen yıla nazaran daha ileriye götürüldüğü, her 
gün yıldırım hıziyle ileıiiyen ^noderıı harbin 
nükleer, termonükleer silâh ve mühimmatına da
ha fazla sahilbolunduğu için mi, bu önemli ar
tış zaruri olmuştur? Hemen ve üzülerek cevap 
verelim ki : Maalesef, hayır!. Evet, bugün hu
zurunuzda tetkik ve tasvibinize arz edilmiş bu
lunan 1962 malî yılı Millî Savunma Bütçe tasa
rısı rakamlardaki bu yükselişe ve biraz sonra 
kendi bölümlerinde makta çizgileriyle tebarüz 
ettirmeye çalışacağımız bâzı hayırlı ve memnun
luk verici hamlelere rağmen, maalesef, bir ida
me bütçesi karakterini taşımaktadır. Genel büt-
çemizdeki 550 milyon liralık Amerikan yardı
mının bu yıl Millî Savunma bütçesine1 düşen his
sesi kiı % 5 tir. Çıkarılırsa yıllık bütçemizin 
% 20 den fazlasını Silâhlı Kuvvetlerimizin ih
tiyaçlarına ayırdığımız halde, ancak onun cari 
masraflarını karşılamak imkânım elde edebili
yoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Bugünkü teknik, harb silâh ve vasıtalarını 

o seviyeye yükseltmiştir ki, bizim durumumuz
da bulunan a.z gelişmiş milletlerin bu silâhları 
ne yapması, hattâ ne de kendi imkânları ile sa--
tınalması mümkündür. NATO kolektif savun
ma sistemi içinde şüphesiz aynı Batı ideal ve 
prensiplerine inandığımız için bulunuyoruz. Je
opolitik durumu bakımından dünyanın en has
sas bir noktasında bulunan Türkiye, 2 nci Dün
ya Savaşının sona ermesinden NATO'ya girişi
ne kadar ve ondan sonraki devrede bir NATO 
üyesi olarak Batılıların bağlı bulundukları ide
al ve prensipleri savunmuş ve 1939 dan itiba
ren, bâzı yıllarda bir milyonu geçmek üzere 
•ortalama 500 - 600 bin kişiyi daimî surette*si
lâh altında tutmuştur. Bu kadar büyük bir 
kütlenin câri masrafları ve daha mühimi, bu ka
dar büyük bir kütlemin istihsal alanından alı
nıp istihlâk alanına geçirilmiş olması Türk eko
nomisine 23 yılda - Devlet Plânlama Teşkilâ
tının hesaplamasına göre - bugünkü iştira gücü 
ile tam 52 milyar Türk lirasına mal olmuştur. 
Bu, Batı idealleri ve prensipleri uğrana sarf et
tiğimiz 23 yıllık sonsuz gayretlerin sadece mad
dî tarafının ifadesidir ve aziz milletimiz tarafın
dan seve seve karşılanmıştır. (Alkışlar) 

Türkiye, bugün işte bu sebeplerle büyük bir 
ekonomik ve sosyal kriz içinde bulunmaktadır. 
Buna rağmen NATO ve CENTO içindeki vazife-
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lerine sadıktır. Ve kendisine düşen mükellefi
yetleri, bütün imkânsızlıklarına rağmen sarsıl
maz ve eksilmez bir inanç ve cömertlikle yerine 
getirmektedir. Müttefiklerimizin durumumuzu 
takdir ettiklerinden ve millî takatimizi son had
dine kadar zorladığımızı gördüklerinden emin 
olmak isteriz. Bilhassa büyük müttefikimiz 
Amerika Birleşik Devletlerinden bugün Türk 
Silâhlı Kuvvetleri K. lığının elinde bulundurdu
ğu kuvvet hedefleri (yani tümen sayısı) ve Yu
nanistan'la birlikte Avrupa savunmasının Gü
ney - Doğu cephesinde, CENTO'nun vücut bul
masına da âmil olarak ifa etmekte bulunduğu 
çok önemli vazifeler ile; bir NATO üyesi ola
rak, diğer NATO devletlerine nazaran gördüğü 
yardımları bir defa daha tetkik etmesini bekle
mekteyiz. NATO vecibelerinden biri lojistik 
mesuliyeti millî mesuliyet olarak tesfoit eden ve
cibedir. Millî hâsılanın fert başına 190 dolar ci-
varmda olduğu ve bu hâsılanın dağılışında bu
günkü Batı dünyasının kolay kolay anlıyamıya-
cağı derecede adaletsizliklerin bulunduğu Tür
kiye'nin, hattâ dostumuz Yunanistan'ın, lojis
tik mesuliyeti NATO standartlarına göre, kendi 
millî imkânları ile karşılamalarına imkân yok
tur. Hürriyet içinde hızla kalkınma parolamızı 
ilk hedeflerine ulaştırmcaya kadar NATO daki 
dostlarımızdan, Ibilhassa büyük müttefikimiz 
Amerika Birleşik Devletlerinden bu prensibi ve 
vecibeyi bizim ekonomik ve malî realitemize 
uygun bir şekilde uygulamasını rica ederiz. 
(Alkışlar ve ibrova sesleri) Bu sene, bütçe ra
portörlerinin de işaret ettikleri gibi, Amerikan 
askerî yardım programına göre Silâhlı Kuv
vetlerimize verilmekte olan ikmal malzemesin
den bir kısmı, üstünde durduğumuz NATO ve
cibesi dolayısiyle, yani bu malzeme ve mühim
matın memleketimizde temin ve tedarikinin 
mümkün olacağı ileri sürülerek yardım progra
mından çıkarılmıştır, ki harfe gereçleri, giyecek
ler, okullar, gemi onarımı ve yapımı, tersane
ler giderleri ve tertiplerinde görülen 1961 yılı
na nazaran ki, artış bu sebeptendir. Burada 
samimiyetle ve tenkid okunu kendimize döndü
rerek açıkça beyan eyleriz ki, her ihtiyacın 
büyük dostumuz Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından karşılanacağını beklemek ve karşı
lıklı anlaşmalarla tesfoit edilen vecibelerden bi
ze düşenleri, gerek bu hatalı bekleyiş ve gerekse 
bütçe kifayetsizlikleri dolayısiyle eda edeme-
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mek suretiyle millî kaynaklarımızın ve kendi
mize yeterlik bir lıarb sanayiinin, artan bir 
tempo ile gelişmesi taliinden, bugün için olduk
ça mühim bir mesafe ile uzak düşmüş bulunu
yoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Üstünde durduğumuz lojistik mesuliyet ko

nusunun bir diğer cephesine, bir acı realiteye 
daha işaret edeceğiz : Tutarı 4 milyarı aşan 
sefer stok ihtiyaçları bu yılki bütçe tasarısına, 
en ufa'k ölçüde dahi, maalesef aksettirilmenıiş-
tir. Halbuki bütçe raporunda da ifade edildiği 
gibi «bir ordunun sağlam savaş gücünü iktisab-
edebilmesi için muayyen bir seviyede sefer stok
larına sahibolması lâzımdır.» Bir sefer vuku
unda gerek Silâhlı Kuvvetlerimizin ve gerekse 
müsteihlik halkın savaş boyunca düşmana dire-
nebilmeleri ve varlıklarını idame edebilmeleri 
iyi hesaplanmış bir stok politikasını zaruri kı
lar ve bu .mesuliyet Hükümet seviyesinde bir 
mesuliyettir. Bundan dolayıdır ki bu hayati 
önemdeki problem tizlerine Hükümetimizin dik
katle eğilerek gere'kli tedbirleri her Bakanlığı 
ilgilendirdiği nisbette ve bir an evvel alacağın
da şüphe yoktur. Zira Anayasamızın (110) ncu 
maddesine göre : «Millî güvenliğin sağlanmasın
da ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanma
sından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, 
Bakanlar Kurulu 'sorumludur.» 

Aziz arkadaşlarımız; 
Millî Savunma politikamızın NATO - OEN-

TO ve millî mesuliyet seviyesindeki çok önemli 
birkaç meselesine böylece işaret ettikten sonra, 
şimdi Silâhlı Kuvvetlerimizin bellibaşlı diğer 
disiplin rejimleri üzerindeki görüşlerimizi kı
sa hatlarla ifade etmiye çalışacağız. 

\. Personel rejimi : Bu bölümde çok ciddî 
iki problem ile karşı karşıya bulunduğumuzu 
sanıyorum. Biri, askerlik çağma gelen gençle
rimizin memleketteki yıllık nüfus artışı nisbeti 
içinde - ve bilhassa 2 nei Dünya Savaşının de
vam ettiği yıllardan uzaklaştıkça daha da ba
riz bir seviyeye ulaşacak olan - artmasıdır. Ge
nelkurmayımızın bugünkü ve yarınki kuvvet 
hedefi politikamız ile askerî mükellefiyet ça
ğındaki nüfusumuzun bu artışı arasında, ileri-
ki yıllara muzaf olarak, plânlı ve programlı 
bulunduğunu, hattâ bir gün şartlar müsaade 
ettiği takdirde, bâzı milletlerin evvelce yaptık
ları gibi (Almanların Tod, Bulgarların Trodu-
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vak teşkilâtları gibi, millî savunma gücümüzü 
iktisadi ve sosyal kalkınma savaşımızda vazife-
lendirebileceğimizi de itibar nazarında tuttuğu
nu kabul etmek isteriz. 

İkincisi, bugünkü hattâ yarınki kuvvet he
deflerimizin muvazzaf ve yedek subay ihtiyaç
ları ile yetiştirme kaynakları arasında personel 
mahrut prensiplerini aksatmadan yürütmeyi 
mümkün kılacak ahengin sağlanması hususu
dur. Hazırlandığını memnunlukla öğrendiğimiz 
(Subay terfi kanunu tasarısı) ile subaylarımı
zın şakulî ve ufki yükselme dilimleri içinde ve 
ehliyet grupları halinde yeni bir terfi rejimine 
tâbi tutulacaklarını ve önümüzdeki yıllarda 
Silâhlı Kuvvetlerimizi tekrar ıstıraplı ameliyat
lar yapmak mecburiyetinde bırakmıyacak di
ğer tedbirlerin alınacağını ümidediyoruz. 

2. Lojman rejimi : Personel rejimine bağlı 
olarak Silâhlı Kuvvetlerimizin önemli bir diğer 
dâvası da erlerimiz için modern garnizon ve 
kışla ile subay, askerî memur ve assubayları-
mız için bu garnizonlarda medenî imkânları 
haiz lojman temini hususudur. Bugün, okuma -
yazma okullarındaki yaşama seviyesinin yurdun 
çeşitli bölgelerinde inşa edilmekte olan kışlala
rımız için hedef olmasını isteriz. Subay, askerî 
memur ve assubaylarımızm lojman rejimi, 
Millî Birlik Komitesi tarafından çıkarılan 186 
sayılı Kanunla 10 senelik bir plân içinde ve 
Jandarma Silâhlı Kuvvetlerimizle birlikte 600 
milyon liralık bir malî porte dâhilinde tama
men realize edilmiş bulunmaktadır. 1962 malî 
yılı Millî Savunma bütçe tasarısında lojman 
inşası karşılığı ve mezkûr 186 sayılı Kanunun 
bir zarureti olarak geçen yıldan 34 milyon lira 
fazlasiyle 54 milyon lira; Bayındırlık Bakan
lığı bütçesinde ise Jandarma Silâhlı Kuvvetle
rimiz için 6 milyon lira bulunmaktadır. Bu ve
sileden bilistifade, ordumuzun gerek bu hayatî 
ihtiyacını kökünden hal yoluna sokan ve ge
rekse iş başında bulunduğu mesuliyet devre
sinde çıkardığı, adedi 29 a varan ve her biri 
ordumuzun yıllardır ihmal edilmiş haklı ve za
ruri bir ihtiyacına cevap teşkil eden Silâhlı 
Kuvvetlerle ilgili kanunlar dolayısiyle eski 
Millî Birlik Komitesine ve hükümetlerine can
dan teşekkür ederiz. Ancak, şunu da işaret et
mek isteriz ki, bâzı çevrelerde bilerek mübalâ
ğalı ölçülerle anlatılan bu hamleler aslında 
Devletin diğer kısım sektörlerindeki yaşama se-
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viyesi ile madelet arama vasf nidadır ve Silâhlı ! 
Kuvvetlerimizin bugünkü moral sağlamlığında 
mühim payı olan, Millî Birlik Komitesi ve Ku
rucu Meclis devresine ait bu hamlelere Yüksek 
Meclisin ve onun hükümetlerinin önümüzdeki 
aylarda ve yıllarda yeni hamleler katması mut
laka lâzımdır. Meselâ, biz bu cümleden olarak, 
Hükümetimize çok önemli gördüğümüz bir he
defi işaret edeceğiz : Bugünkü harblerde kul
lanılan modern silâhlar bilhassa zaman unsuru 
üzerinde, âdeta bu mefhumu ortadan kaldırıcı 
ölçüde müessir olmuştur. Düşman uçaklarının 
radar hatlarımızdan geçtiği andan en fazla beş 
dakika içinde alarm yapıp yerden havalanıl-
madığı takdirde NATO tarafından milyarlar j 
sarf edilerek vücuda getirilmiş olan üslerimi- . j 
zin ve bu. üslerdeki uçakların ve tesislerin bir
kaç dakika içinde tahribedilmeleri ve bu suretle 
yurt savunmasının topyekûn felce uğraması ön- | 
lenemez. O halde bu üslerde vazifeli personelin 
gece gündüz uçaklarının ve silâhlarının yanı-
başmda yaşamaları lâzımdır. Başka bir deyimle 
hiç olmazsa ana üslerimizde subay ve assubây- I 
larımız için, diğer NATO memleketlerinde ol
duğu gibi, (Hattâ % 50 nisbetle komşumuz ı 
Yunanistan'da olduğu gibi) aileleri ile birlikte \ 
oturabilecekleri lojmanlar ve buna bağlı tesis- j 
ler yapılması lâzımdır. Şimdiki durum devam ! 
eder ve havaeı subay ve assubaylarımızm % 75 i ı 
şehirlerde oturur ve bağlı bulundukları üslere i 
diğer Devlet memurları gibi sabahları otobüs- ı 
lerle gelirlerse bu halin ve ihmalin çok pahalı ı 
bir şekilde ödenmesinden endişe ederiz. 10 gün 
evvel, Millî Savunma komisyonları olarak da
vet edildiğimiz ve gerek komutan ve subayları- I 
nm ve gerekse diğer vazifelilerinin gösterdik- I 
leri misafirperverliğe ve üstün disiplin ve eği- ı 
tim seviyesine müteşekkir ve hayran kaldığımız | 
Mürted Hava Üssümüzde müşahede ettiğimiz 
bu acı gerçeği Hükümetimizin ve Genelkıırma- j 
yımızm dikkat nazarlarına ehemmiyetle arz i 
ediyoruz. Lojistik mesuliyeti millî mesuliyet sa
yan NATO vecibesinin mâruzâtımızın başında 
ifade ettiğimiz gibi bizim lehimize yeniden for
müle ettirerek, bu mümkün olmazsa, lojman 
rejiminde olduğu gibi 10 - 20 - 30 seneye sâri 
bir plân çerçevesi içinde bütçemize dayalı bir 
kanun çıkararak meseleye bir an evvel el ko
nulmalıdır. 

3. Besleme - Giydirme rejimi : Bu yıl Millî | 
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Savunma Bakanlığınca alınan ciddî tedbirler 
sayesinde besleme, giydirme ve, buna bağlı me
selelerde evvelki yıllara nazaran idame vasfın
da olmakla beraber ciddî inkişaflar kaydedil
diğini görmekten cidden bahtiyarız. Silâhlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için Amerika'dan 
(M. .1942) modeli seyyar fırınlar getirildiğini, 
bir taraftan ekmek imali tecrübe edilirken, bir 
taraftan da Araştırma - Geliştirme Başkanlığı 
tarafından bu fırınların Türkiye'de imali im
kânlarının arandığını; şimdiye kadar peksi
met - çay ve şekere inhisar eden demirbaş er
zakın, Ordu Beslenme Enstitüsünün mütalâası 
alınarak balık konservesi, zeytinyağlı barbun
ya fasulyesi, dolma ve marmelât şeklinde tesbit 
edilip barış mevcudunun bir günlüğüne teka
bül eden kısmının alımı cihetine gidildiğini 
yüksek bilgilerinize memnunlukla arz ediyo
ruz. (Alkışlar) Ayrıca bu seneki diğer mühim 
bir hamleye daha işaret edeceğiz : Bu bütçe ile 
erlerimize hizmetlerde giydikleri eğitim elbise 
ve fotinine ilâveten merasimlerde ve izinli bu
lundukları zamanlarda giymek üzere iyi kalite 
kumaştan birer takım elbise, Amerikan tipi 
fotin ve kaput ile gömlek yerine tire fanila,"nev
resim, yastık yüzü, mendil, yüz havlusu ve soğuk 
bölgelerde hizmet gören erlerimiz için de birer 
takım yün fanila ve don verilmesi imkân dâhili
ne sokulmuştur. Yüksek Heyetinizi memnun ede
ceğinden emin bulunduğumuz bir husus da şu
dur : Erlerimizi tahta ranza yerine karyolada 
yatırmak için harekete geçilmiş ve bütçeye bu 
maksatla 5 milyon liralık bir ödenek konulmuş
tur. (Bravo sesleri ve alkışlar) Gelecek yıl büt
çesinde bu hamlenin ifade ettiği mâna ile müte
nasip ciddiyetle bir ödeneğe kavuşturulmasını te
menni ederek bütün bu gelişmeleri realize eden il
gili vekil, komutan ve subaylarımıza candan te
şekkürler ederiz. (Alkışlar) 

Bu bahsi kapatmadan evvel 19 ncu yüz yıl
dan kalma, ecdat yadigârı (Tâyinat ve Yem Ka
nunu) nun yerini alacak (Silâhlı Kuvvetler Bes
lenme Kanunu tasarısı) nm; bir müddet evvel 
Hükümetçe Meclise sunulan ve Millî Savunma 
Komisyonunca şükranla kabul edilerek aidolduğu 
diğer komisyonlara havalesi yapılmış olan (Silâh
lı Kuvvetler yakacak kanunu tasarısı) gibi, sü
ratle sevkın'i Sayın Bakandan bilhassa rica edi
yoruz . 

4. Eğitim rejimi : Erlerimizi yurt savunnıa-
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sı hizmetlerini ifa etmek üzere mensup bulunduk 
l an kıtalara gitmeden evvel gerekli askerlik bil
gisinin ilk kısımlarına kavuşturmayı mümkün kı
lan bugünkü Silâhlı Kuvvetler Eğitim sistemi ve 
'bilhassa okuma - yazma bilmiyen erlerimiz için 
açılan okullarda erlerimizin askerî eğitimden ev
vel okur yazar hale getirilmeleri ordumuz ve mil
letimiz içinp ek isabetli ve hayırlı olmuştur. Millî 
Savunma ve Eğitim Bakanlıklarının iş birliği 
yaptıkları, karşılıklı birkaç milyon lira vererek 
katıldıkları bu erlerimize okuma - yazma öğretim 
seferberliğine Amerika Birleşik Devletleri ve ÎCA 
şimdiye kadar yüz milyonun üstünde bir yardım
la öncü olmuştur. Büyük müttefikimize ve dost 
müesseseye bu vesile ile, vâki büyük hizmetlerin
den dolayı candan teşekkürler ederiz. Ancak bu
rada bir hususa işaret etmek istiyoruz : Okuma -
yazma okullarında geçen 4 aylık müddet - ki, ev
velce iki ay idi - askerlikten sayıldığı ve bu okul 
lardaki yaşayış seviyesi kışlalarımızdan çok yük
sek bulunduğu için okuma - yazma bilen gençle
rimizin dahi okuma - yazma bilmediklerini söv-
liyerek bu müesseselere girdiklerini; ayrıca köy
lerimizde babaların, çocuklarını (nasıl olsa asker
likte masrafsız ve rahat bir şekilde öğretiyorlar) 
düşüncesiyle okula göndermediklerini duymakta
yız. Gerçek bu ise ve böyle ise Bak ınlığm ait ııa-
nununda değişiklik yaparak gerekli tedbiri he
men almasını ehemmiyetle tavsiye ve rica ederiz. 
Bu bölüme dâhil olarak Deniz ve KÎ ıra Harh ok al
larımızın statülerini tanzim eden ve hazırlandı
ğını bildiğimiz kanun tasarısı ile askerî liseleri 
kolej haline getirmeyi derpiş eden kanım tasarı
sının bir an evvel Meclise getirilmesini dileriz. 
(Bravo sesleri) 

5. Asker alma rejimi : Asker alma rejimimi
zin üstüne yeni baştan eğilmek; şıbelerimizi, bi
na, personel ve mekanizma bakımından reorgani-
zasyona tâbi tutmak gerektiği inancındayız. Bil
hassa henüz askerlik şubesine kavı.şmıyan ve bu 
yüzden halkı her mevsimde binbir müşkülü yene
rek, masraf ederek, işini gücünü bırakarak civar 
kazadaki askerlik şubelerine taşma ti 54 kazamıza 
en kısa zamanda bir plân çerçevesi içinde asker
lik şubesi açılmalıdır. Askerlik mükellefiyeti mu
ayyen yaşa gelen bir genoin hayatından muayyen 
ıbir devreyi milletine ve ordusuna bağışlama hak
kı ve mükellefiyetidir. Bu vasfı ile şereflerin üs
tünde şereflidir. Yoksa asker olabileyim diye kar
da - kışta, aç - susuz kilometrelerce yol yürüye-
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rek askerlik şubesi arama mükellefiyeti değil, bu 
arada bir noktaya daha işaret edeceğiz : 1111 sa
yılı Askerlik Kanununa göre 3 ay dahilindeki ha
va değişimli erler asker sayılırlar. Ve bu sebep
ten dolayı 2717 sayılı Kanun gereğince tayın be
dellerini mensup bulundukları askerlik şubelerin
den alırlar. Evet kanuna göre alırlar, fakat haki-
katta alamazlar. Çünkü şubelerde bu maksat için 
bir'fon yoktur ve ne kadar erin hava değişimi 
alarak köyüne döneceği önceden bilinmediği, bi-
linemiyeeeği için haddizatında böyle bir belli pa
rayı şubelerde bulundurmak da mümkün değil
dir. O halde buna bir çare bulunmalı ve kanunun 
verdiği hak en çok yardıma muhtaç bir zamanın
da sahibinin eline geçmelidir. Biz bu şekilde hava 
değişimi alacak erlerimize üç. aylık tayın bedelle
rinin toptan ve taburcu edildikleri hastanelerce 
verilebileceğine işaret etmekle yetiniyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu mâruzâtımızla Millî Savunma Bakanlığı 

ve Genel Kurmay Başkanlığına ait dâvaların en 
kaim nokta, çizgileri üstünde bulunanlarına te
mas etmeye çalıştık. Bu kalın çizgilere yakın, 
daha az kalınlıktaki çizgiler üstünde gözümüze 
çarpan: M. B. K. İktidarının subay - askerî memur 
ve assubaylarımız için vüeuda getirdikleri (Bü
yük eser) - mahiyetindeki 205 sayılı (Ordu yar
dımlaşma kurumu kanunu) hariç, insanların 
uzuvlarını dahi sigorta ettirdikleri bir asırda 
silâhlı kuvvetlerimizin hiçbir bölümünde si
gorta için ödenek ayrılmamış olduğu acı haki
katini ; Muhasebei Umumiye Kanununun Devlet 
varidatını Maliye Bakanlığı tahsil eder hübmü 
dolayısiyle kuvvetlerimiz elindeki hurda malze
menin ait K. lıklarca satılamayıp çürümekte ol
duğu vakıasını hattâ, Deniz Kuvvetlerimizde 
hurdaya çıkmış eski harb gemilerinin yine aynı 
sebeple satılmayıp üstelik bu gemiler için bakım 
ve idame masrafları yapıldığı gerçeğini; yine bu 
kanundan dolayı merkezde 1 nci derecede ita 
amirliklerince taşradaki 2 nci derecedeki" ita 
âmirlerine ödeme emri gönderilmesi gerektiği 
için kuvvetlerce ve Bakanlık, Genel Kurmay 
daireleri tarafından bini mütecaviz makama 
ödeme emri gönderilmek icabettiğini ve bu halin 
her türlü kontrol, emniyet, çabukluk unsurlarını 
ortadan kaldırarak mekanizmayı battal hale ge
tirdiğini : 35 senelik Artırma - Eksıiltme Kanu
nunun artık bugünkü ihtiyaçlarımızı asla karşı-
lıyamadığını sadece işaret ederek şu mühim ve 

— 95 — 



M. Meclisi B : S 
âcil ihtiyacın üstünde bilhassa duracağız: Yeni 
Anayasamız Genel Kurmay Başkanını bütçenin 
1/4 nün mesuliyetini 'Meclise karşı omuzlarında 
taşıyan Millî Savunma Bakanımdan ayırarak 
Başbakana bağlamıştır. Ve halen iki müessese 
arasında vazife, salâhiyet ve mesuliyet bakım
larından acilen sarahata ihtiyaç vardır. Bu se
beple hazırlanmakta olduğunu öğrendiğimiz Mil
lî Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkan
lığı Teşkilât kanunlarının en kısa zamanda ik
mal edilerek Yüksek Meclislerin huzuruna -geti.-. 
riljmesini ehemmiyetle istirham ederiz. 

Sevgili arkadaşlarını; 

Bu seneki bütçemizin % 25, 27 sini temsil 
eden Millî Savunma bütçesinin bu ndsbetle 'mü
tenasip ölçüde fazla mesele ve dâvaları vardır. 
Bize ayrılan zamanın tahdidedilmiş olması do-
layısiyle maalesef Kara, Deniz, Hava Silâhlı 
Kuvvetlerimizle, Harita Genel Müdürlüğünün 
mesele ve dâvalarının hepsine burada temas et
memiz mümkün değildir. Bu sebeple mâruzâ
tımızı bitireceğiz. Ancak, huzurunuzdan ayrıl-
imadan evvel, içinde bulunduğumuz şartların 
Silâhlı Kuvvetlerle sıkı sıkıya ilgili bir hale ge
tirdiği çok önemli bir ıhususa Yüksek Meclisin 
dikkatini çekmeyi bir vazife biliyoruz : Bugün 
bu memlekette yalnız 3-5 yüz kişinin değil veya 
miktarı her ne olursa olsun belli bir siyasi züm-
rçnin değil, bütün milletin huzura ihtiyacı var
dır. Fakat 28 milyonluk 'bu millet topluluğu 
içinde hangi zümrenin daha evvel ve daha <çok 
huzura ihtiyacı vardır sorusu sorulsa biz hemen 
cevap verir ve yüksek sesle deriz ki; herkesten 
ve her şeyden evvel dış ve iç düşmanlara 'karşı 
eli kabz-ada, parmağı tetikte vatanımızı, mille
timizi, Cumhuriyetimizi, hürriyet ve namusları
mızı bekliyen Silâhlı Kuvvetlerimizin 'huzura 
ihtiyacı vardır. Çünkü bu büyük vazifesini an
cak huzurlu bir kalble ifa edebilir. Şimdi şu 
soruyu soruyoruz : Acaba Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin kalbine huzur nereden ve nasıl gelebilir? 
Diğer bâzı ordularda görüldüğü gibi yaşama se
viyesini lüks ölçüsündeki çizgilere kadar yük
selterek imi? Biz, bu soruya da hemen cevap 
veriyor ve yine yüksek sesle diyoruz ki ; hayır, 
katiyen bayır. Tarih boyunca Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin hayat felsefesinde milleti kadar 
ve milletiyle birlikte yaşama isteğinden başka. 
•maddi istek olmamıştır. Türk Silâhlı Kuvvet- } 
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leı-i, bilhassa bütün Cumhuriyet tarihimiz bo
yunca Devlet ve 'milletinden sadece şu mânevi 
gıdayı istemiştir : Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin 
namuslu, vatanperver, çalışkan ve bilhassa Ata
türk ilkelerine yürekten bağlı siyaset 'adamla
rının elinçle bulunması, milletin bu vasıftaki in
sanlar tarafından ve demokratik bir nizam için
de idare edilmesi, bu temel Devlet müessesele
riyle birlikte bütün vatanın ve milletin madde
ten ve manen yükselmesi, işte Türk Silâhlı Kuv
vetleri Devlet ve /milletinden, onun temsilcisi 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerinden bunu ister ve bu 
isteğinin üstüne t ir t ir titrer. Bunu gördüğü ve 
bulduğu devrelerde, miaddeten mahrumiyetle t-
içinde bile olsa Türk Silâhlı Kuvvetleri kalb hu 
zuruna sahip, bahtiyar, Devletin en sadık ve 
muti bir müessesesi 'olmuştur. Siyasetin dışında 
ve üstünde kalmak ananesine vekar ile sahip 
kalmıştır. Bunu görmediği ve bulmadığı zaman 
ise büyük ibir sabırla evvelâ ilgili mesulleri 
uyarmaya çalışmış hiçbir çarenin kalmadığını 
anlayınca da gözlerini (kırpmadan üstüne düşen 
vazifeyi yetine getirtmiştir. Üstüne düşen vazi
fe- nedir ? Üstüne düşen vazife Içhizanet Kanu
nunda şöyle tesbit edilmiştir : (Silâhlı Kuvvet
lerin vazifesi Türk Yurdunu ve Anayasa ile 
tâyin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kolla
mak ve korumaktır.) Ve bu Anayasa ise; hiç 
kimse katiyen unutmamalıdır ki : 27 Mayısın 
fecrinde, onun ebedî (aydınlığı içinde yazılmıştır. 

Çok sayın, aziz sevgili arkadaşlarımız; kıy
metli zamanlarınızı işgal ettiğim için (özüı? dilli-
yerek muhterem huzurunuzdan ayrılırken Mil
let Meclisi C. H. P. Grupu maddeten bu bütçe 
içinde yer alan kahraman Kara, Hava ve Deniz 
Silâhlı Kuvvetlerimiz ve Harita Genel Müdür
lüğü ile ıbu'bütçenin madde olarak dışında, fa
kat imâna olarak, felsefe olarak içinde 'bulunan 
Silâhlı Jandarma Kuvvetlerimizde görevli su
bay, askerî memur, astsubay ve erlerimizi ve bü
tün bu kuvvetlerimiz için kaynak teşkil eden 
Askerî öğretim ve Eğitim müesseselerimizdeki 
idealist öğretmen ve öğrencilerimizi engin say
gı; sevgi ve bağlılık duyguları ile selâmlar ve 
Millî Savunma 'bütçesinin büyük ordumuza ha
yırlı olmasını Tanrıdan diler (Şiddetli alkışlar, 
bnavo sesleri) 
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BAŞKAN — Grup adına konuşmalar bit

miştir. Şahsı adına söz alan arkadaşlara, söz 
vereceğim. Sayın Nurettin Ok, buyurun. 

NURETTİN OK (Çankırı) — -Çok muhte
rem arkadaşlarım, 'huzurunuzu çok kısa bir 
maruzat dolayısiyle işgal edeceğim, özür di
lerim. 

Muhterem .arkadaşlarım, asker, 'hepimizce 
malûmdur ki, hulunduğu yere medeni hayatın 
icaplarını götürür. Asker, bulunduğu yere içti
mai hayatın inkişaflarını götürür. Asker, bu
lunduğu yere çalışma 'hayatını ve iktisadi 'kal
kınmayı götürür. Bizim .Çankırı'mız, yirmi yıla 
yakın bir zamanda (bütün bu hususiyetleri ta
mamiyle mas etmiş, tamamiyle elde etmiş bir 
halde yaşarken, altı ay evvel Piyade Atış Oku
lunun Çankırı'dan kalkması suretiyle 'bu im
kânlardan mahrum olduk. 

Halen 20 yıl evvel milyonlarca liraya ya
pılmış ve bugün bir emsalinin daha. yapılması 
30 - 40 milyon liraya ancak mümkün olabile
cek bu bina kendi kaderine terk edilmiş vazi
yette, âdeta öksüz 1ıir çocuk gibi bulunmakta
dır. 

Şimdiye kadar ordunun mümtaz birçok su
baylarını yetiştiren 'bu binada el'an 35 - 40 ka
dar kimya birliğine mensup subayla, 100 - 150 
kadar er «bulunmaktadır. 20 yıldan beri Piyade 
Atış Okulu olarak kullanılan ve lüzumu halin
de bine yakın sufbayı sinesinde barındırabilecek 
olan bu 'binanın .senelik yüz binlerce liraya ba
liğ olacak kalorifer, su ve elektrik masrafları 
muvacehesinde 'bugünkü 'halinin çok acı bir 
durum arz etmekte olduğunu «izlere arz etmek 
için huzurunuza çıktım. 

Arkadaşlarım, Millî Savunma bütçesinin 
esasa bağlandığı, karara 'bağlandığı şu gün. 
muayyen binaların tefriki veya muayyen hu
suslara talhsisi 'hususunda 'bir gayret sarf etme
lerini çok Sayın Bakandan tekrar rica edece
ğim. Kendi ellerindeki imkânlar dâhilinde ya
pacakları âzami yardım ile bu 'hususta bir tet
kikte bulunsunlar ve yine Çankırı'yı, şerefli 
Türk Ordusunun evlâtlarına kavuştursunlar. 
Çankırı adına, üniformalı evlâtların, 20 yıla 
yakın bir zaman acı suyunu içirttiği, havasını 
teneffüs ettirdiği ıbu üniformalı evlâtların tek
rar Çankırı'ya kavuşturulması dileğiyle huzu
runuzdan ayrılırım. Hürmetler. (Alkışlar) 
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ASİM EREN (Niğde) — Bu hususta yazılı 

teklif yapılıyor. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Ay taş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar : 
Bütçe görüşmelerinin Devletin umumi siya

setinin gözden geçirilmesi için en münasip 
bir zaman ve zemin vücuda getirdiğini -millet
çe uzun zamandan beri öğrenmiş bulunuyoruz. 
Biz de 'bu güzel igeleneğe uyarak Hükümet si
yasetinin en mühim bir 'bölümünü kapsıyan 
Millî Savunma politikası üzerinde bir nebze fi
kirlerimizi arz etmek istiyoruz. 

Şunu 'her .şeyden önce belirtmek isterim ki 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine karşı beslediğimiz 
güven, sevgi ve saygı donsuzdur. Bunu ifade 
ederken Yüksek Meclisin dolayısiyle Türk Mil
letinin de hislerine tercüman olduğumuzu bi
liyoruz. Bahamla birlikte 70 yılı aşkın bir za
mandan heri Türk Ordusu saflarında Devlete 
hizmet etmek şerefine nail olmuş bulunan 'bir 
arkadaşınızım. Bu şeref kıymetli bir emanet 
olarak evlâtlarıma da intikal edecektir. 

Değerli arkadaşlarım ; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri ücretli askerlerden 

mürekkep olmayıp tamamiyle millî bir ordu
dur'. Yani erleri, assübayları, yedek subayları 
ve muvazzaf suhaylariyle milletin ta kendisi
dir. Bu ordunun esas görevi ecdadımızdan mi
ras kalan ana yurdumuzu 'harici düşman teva-
vüzlerine karşı korumaktır. Bu mukaddes bir 
vazifedir. Tüıık Silâhlı Kuvvetlerinin şanlı .ana
nesine yakışan hiricik vazife budur. 'Silâhlı 
Kuvvetlerimizin hazar mesaisi bu mukaddes 
vazifeyi şan ve şerefle ve bütün şümulü ile ye
rine getirmek için yorulmadan ara vermeden 
talim ve terbiye nıanavra ve atışlarla meşgul 
olmasını gerektirmektedir. Silâhlı Kuvvetleri
mizin bunun haricinde bir iştigal mevzuu yok
tur. Ve olamaz. Bugün Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin bütün heyecan ve im aniyle kendisini ha
zardaki bu ulvi vazifesine tevcih ettiğinde 
şüphe yoktur. 

Bununla beraber Türk Silâhlı Kuvevtlerinin 
•meşru seçimlerle vazifeye başlamış bulunan 
Millet Meclisini bir ihtilâl ile dağıtacağı hak
kındaki söylentilerin yaygın bir hakle Mecliste 
ve halk arasında dolaştığını ve bâzı yazarların 
böyle bir ihtilâli tavsiye etmekte 'bulunduk-
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larını ifade etmekten çekinecek değiliz. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri böyle bir teşebbüste bulun
maz. Onun vatansever haleti ruhiyesi memle
ket ve Büyük Meclis için en birinci güven 
kaynağıdır. Türk Silâhlı Kuvvetleri kendisinin 
de bir ferdi olmakla iftihar duyduğu Türk 
milleti tarafından seçilen kendi mebuslarını 
vazife ifa etmekten alıkoymayı asla düşün
mez. Türkiye Millet Meclisi üyelerinin de bu 
inançta olduğunda, şüphe yoktur. Hiçbir şa
hıs veya şahıslar, Türk Silâhlı Kuvvetini 
kendi hususi maksatlarına alet edemezler. Mem
leketi yalnız komünistlerin istifade edeceği 
bir hâdiseye sürüklemek hiçbir şahıs veya 
zümrenin hakkı değildir. Türk Milleti, Hükü
metin bu yolda ciddî tedbirler alarak icraata 
geçmesini talebediyor. 

Türk Milleti demokratik dünya milletleri 
arasındaki mümtaz mevkiini çoktan almıştır. 
Hiçbir şahıs veya zümre Türk Milletinin dahilî 
ve haricî güven ve itibarını zedeliyeımez. Yu
karda arz ettiğim gibi Türk Silâhlı Kuvvetleri 
kendisinin temelli, mukaddes ve şanlı vazifesi
nin neden ibaret olduğunu bilmektedir. 

Zafer Türk Milletinin ve demokrasinindir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin. 
KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Ko

nuşmamı 5 dakikaya sığdırmıyacağım için, vaz
geçiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Halil Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın mil

letvekilleri, yüksek huzurlarınıza bir temenni
de bulunmak için çıkmış bulunuyorum. 

1057 seçimlerinden evvel Kırşehir'de bir 
askerî tamirhane yapılacağı söylendi. Bu söy
lentiden sonra aylarca Kırşehir'e otolarla, 
kaımoynlarla, ciplerle bu askerî tamirhanenin 
aletleri ve edevatları getirildi. Kırşehir vilâ
yetinin Doğusunda bulunan güzel bir arsaya 
yerleştirildi. Oraya su ve elektrik verildi. Şe
refli Türk Ordusuna menusup bir askerî birlik 
bu tamirhanenin işlemesi için Ankara'dan Kır
şehir'e geldi, ayrılan yere yerleştirildi. Bu 
tamirhane ve gelen askerî birlik Kırşehir'de 
aylarca kaldılar. Kendilerine tahsisedilen yer
de oturdular. Kırşehir'i çok sevdiler. Kırşehir 
halkı da bu askerî birliğimizin ve bu tamirha
nenin gelmesinden dolayı pek çok sevindiler | 
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ve bayram yaptılar. Çünkü, biraz evvel de bh* 
arkadaşımızın arz ettiği gibi, bir memlekette, 
bir vilâyette bir askerî birlik geldiği zamafi 
o memlekete cesaret, kahramanlık, civanmertlik, 
insanlık ve insaniyet getiriyor. İşte Kırşehir 
halkı da askerî tamirhane ve askerî birliğin 
Kırşehir'e gelmesinden dolayı büyük sevinç
ler duydu. Memleketçe bayram yaptı. Yıllarca 
donmuş ve kalmış iktisadi durumunun inkişaf 
kaydedeceğini zannetti. Memleketi yıllardan 
beri terk ederek göe eden halkının tekrar Kır
şehir'e döneceğini zannetti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu askerî tamirha
nenin Kırşehir'de kurulabilmesi ve bu aletlerin 
Kırşehir'e gelmesi için bir kaç ay Kırşehir - An
kara arasında büyük kamyonlar ve otolar 
Kırşehir'e geldiler ve tekrar geri döndüler. 
Böylece binlerce liralık benzin ve akar yakıt 
masrafı yaptılar. Devlet bütçesinden binlerce 
lira para harcadılar. 

Kırşehir'de bu askerî tamirhanenin kalması 
ve işlemesi Kıreşhir'e faydalı olması lâzımge-
lirken, böyle olmadı. Bu askerî tamirhane 1957 
seçimlerinden sonra Ankara'ya tekrar geri 
gönderildi. Bir kere daha Devlet bütçesinden 
fuzuli masraflar yapıldı. Şimdi bendeniz Kır
şehir Mebusu olarak Muhterem Bakandan is
tirham ediyorum; Kırşehir Anadolumuzun or
tasında kurulmuş çok şirin bir vilâyettir. Bir 
askerî birliği çok iyi bir şekilde iaşe edebilir. 
Her hususta durumu iyidir. Kırşehir vilâyeti 
iktisadi bakımdan da gelişmiş bir durumdadır. 
Kaybolan haklarımızın iadesi bakımından Kır
şehir'e Ibir askerî birliğin verilmesini rica edi
yorum. 

Millî Savunma Bakanlığının Kırşehir'e bir 
birlik göndermesi çok yerinde olaack ve Kır
şehir bunu bir bayram havası ile karşılıyacak-
tır. Gönderilecek birliği başımızın tacı yapaca
ğız. 

Sevgili kardeşlerim, sayın arkadaşlarım; 
demokrasinin kurucusu, koruyucusu ve Cum
huriyetimizin ilelebet banisi olan kahraman 
ordumuza, bütün kalbimden gelen sevgi ve mu
habbetlerimi sunarak huzurunuzdan ayrılırım. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlar; gereken prensip meselelerini, s»-
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yan arkadaşlarımız, grupları adına ve şahıs
ları adına ar? ettiler. 

Bern'deniz sadece pratik birkaç noktaya ait 
mâruzâtta bulunacağım. 

Herşeyden evvel,, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin, paktlar dışında, kendi tedbirleriyle millî 
güvenliğıimizi sağlamasını esas tutmasını te
menni ederim. Kurda sormuşlar, boynun neden 
kalın demişler. Keüdi işimi kendim görürüm 
de «ondan, demiş. 

İkinci dokunacağım nokta; (Büyük komuta) 
meselesidir. Bizde Anayasa ile Başbakanlığa 
bağlanmış olan büyük komutanın teferruatı ile 
uygulanması şekline ait kanun Başbakanlık 
bütçesinde de arz ettiğim gibi; derhal tedvini 
gereken ©n lüzumlu bir meseledir. Bugün Baş
bakanlığa bağlı bir teşki'ât olduğu halde, Ge
nelkurmay Başkanlığının Başbakanlıkta bir 
temsilcisi yoktur; organik bir irtibat kurulma
mıştır. Başbakanlık bütçesi konuşulurken de 
söyledim: • Başbakanlık bütçesi görüşülürken 
burada Silâhlı Kuvve tlerimizıin bîr müşahidi, 
dinleyicisi olsun bulunmalıydı. 

Anayasa gerteğince nazari bir irtibatı olan 
Silâhlı Kuvvetlerimizin Başbakanlıkla olan söz
de irtibatının fiıilen takviye edilmesi bir zaru
rettir. Bunun tam'iniııi istirham ederim. 

Ordunun politika dışı tutulması esastır. Biz 
henüz her bakımdan ileri gitmiş bir memleket 
olmadığımız için, bâzı Batı <memleketlerinde 
ezcümle Federal Almanya'da garnizon istirahat 
zamanlarında münakaşası her rütbede askerler 
için caiz olan, günlük siyaset meseleleri bizde 
orduya girmemelidir. Hele millî birliği her za
mandan fazla ihtiyacımız olan bugünkü durum
da, kışlalarımıza günlük politika hiıçbir suretle 
girmemeli; tartışması 'yapılmamalıdır. Buna 
müsait bir deyirde olmadığımızı daima hatırda 
tutmamız gerekir. Bu itibarla, hiçbir yönden, 
hiçbir zaman, ne zihniyet olarak ve ne de lâfzî 
politikanın orduya ve askerin ruhuna 'girme
mesini temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlar, atom ve füzelere ait 
bilgileri ve korunma tedbirlerini büyük halk 
kütlemize henüz mal etmiş değiliz. Ordu yüksek 
komutasından şunu istirham ederim:.Kendi bu 
konudaki eğitiminin halka intikal ettirilmesi 
için sivil savunma mercii olan İçişleri Bakan
lığı ile Millî Savunma Bakanlığı devamlı iş bir
liği yaparak, kendi elindeki askerî imkânları 
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sivil hayata, halk kütlesine intikal ettirmeli
dirler. öyle tahmin ediyorum ki, bütün dünya
da atoma karşı tedbir alamamış memleketler 
kütlesi içinde Türkiye de bu mevkiini muhafa
za etmektedir. Atoma karşı tedbir alan camia
ya iltihak etmemiz, hayatî bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 
İstanbul'da bir kolorduda yaptığı bir teftişte 
o birliğin kuvvetine ve imkânlarına ait sorduğu 
suallerin ve aldığı cevaplara dair haberin o 
gün basında aynen çıkmış olmasını bendeniz 
doğru bulmadım. Evvelâ, sayın basın hata yap
mıştır. Böyle şeyler basına intikal ettirilmeme
liydi. Bunu doğru bulmadım. Basit de olsa, bir
çok noktalardan askerî Iııısuslarımızdaki gizli
liğin muhafaza edilmesi icabeder kanaatinde
yim. Gizlilikte ufak büyük farkı olmaz. Sır 
sırdır, (A) dam başlar, (Z) de biter. 

Bu esasları sayın komutanlarımız da elbet 
biLirlcr. Bugün sahip bulunduğumuz maddi ve 
mânevi savunma gücümüzün, en küçük dokü
manlara varıncaya kadar her şeyini ne basma 
intikal ettirmeli ne de basın buna yer vermeli
dir. Hükümet adamlarımi'z da bu gibi hareket
lerde bulunmamalı ve meşrini önlemelidirler. 
.Resimler de bunun içindedir. 

Sayın arkadaşlar, bir paktlar devrinde ya
şadığımıza ıgöre, askerlerin de sadece kendi ce-

. miyetinden, sadece kendi milletinden insanlar
la değil, müttefik olan bütün milletlerin imsan-
lariyle de, askerleriyle de sık sık temas etmesi 
zaruretine işaret etmek isterim. 

Bugün ordunun derece derece subay, assu-
bay ve erlerinden seçilecek kafilelerin bütün 
paktlara dâhil memleketlere gönderilerek ora
larda lâakal bir ay misafir edilmeleri tedbiri
nin usul ittihaz edilmesini ve bunun temini için 
tedbir alınmasını istirham ederim. Bu temaslar : 

dır ki, yarın cephede yanyana icabettiği yerler
de dört, altı ve hattâ sekiz Devlet askerlerinin 
bir araya geleceği zamanlarda birbirlerini tanı
yan insanlar olarak daha mükemmel bir iş bir
liği, daha verimli iş birliği temin edilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, perakende askerler 
devrine tamamiyle nihayet verme zamanımız 
gelmiştir. Hizmet erleri için tazminat alındığı 
halde, bâzı erlerin mesai zamanlarında hâlâ kış
la dışında görünmelerine, şurada, burada bek
lemelerine bir manâ veremiyorum. Hattâ iş ve 
güçsüz, subaylar, assubaylar da var. 
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Günlük vazifelerin gerçekte, çok zaman al

ması gerektiğini bilirsiniz. Yerilen vazifesi, çak 
az zaman işgal eden birtakım erlerin şurada bu-
rarda görünmeleri, elleri ceplerinde gezen, ga
zinolarda, şehir ve kasalbaların umumi yerlerin
de başka şeylerle meşgul askerlerin, astsubayla
rın ve subayların hâlâ gözlere çaı-pınası bizi dil
inin etmektedir. 

Perakende ve işsiz askerler devrinin, artık 
kapanmış olması lâzımgelir. Asker, bir gününün 
24 saatinin de boşa geçemiyeceğind, gece yatar
ken de bilmelidir. Bir asker, bilmelidir ki, her 
dakikası milletin malıdır ve çok değerlidir. 

BAŞKAN — Sayın, Eren, bir dakikanız kal
dı efendim. 

ASIM EREN (Devamla) — Bitiriyorum. Ni
hayet, son maruzatım. Son derece kıymetli silâh 
ve malzemeye sahibolan ordumuzun çoğu yar
dım malzemesi olan ve milyonlar değerinde bu
lunan millet mallarını cam gibi muhafaza etme
si lüzumuna dikkat etmesi noktasıdır. Bu mal
zemenin lâkaydi ile kullanılmasıdır ki, Kunuri'-
de takım ve bölük kumandanları arasındaki Se
çere 236 el telsizlerinin işlememesini; Kunuri'-
niın en buhranlı yerlerinde, bu ve buna benzer 
türlü araçların büyük kısmını teknik arızalar
la kullanamamaklığımızı intacetmiştir. Bunun 
içindir ki, zafer elimizden uçup gitmiş o beş gün
lük kanlı muharebeler bildiğiniz şekilde netice
lenmiştir. 

Binaenaleyh malzemeye, avadanlığa, diğer 
her türlü âlet ve edevata silâhlı kuvvetlerimiz
de son derece dikkat etmeliyiz. Bunu hatırlat
mak isterim. 

Son olarak Sayın Başkanlığa arz etmiş oldu
ğum Orduya selâm ve sevgi önergesinin de ulaş
tırılmasını saygılarımla istirham ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyon var mı ? Yok. 
Söz Millî Savunma Bakanımndır. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ SAN-
CAR (istanbul) — Sayın milletvekilleri; 

Silâhlı Kuvvetlerimizin 1962 malî yılı bütçe 
tasarısının Yüksek Meclisinizde müzakereleri sı
rasında izhar buyrulan dilek Ve temenniler mü
nasebetiyle, bana da konuşmak fırsatı veribnig 
olmasından dolayı teşekkürlerimi ifade ederek 
ve hepinizi Silâhlı Kuvvetlerimiz adına selâmlı-
yarak sözlerime bağlamak istiyorum. 
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Partileri adma konuşan, dilek ve temenniler

de bulunan sayın milletvekili arkadaşlarımın 
tenkid ve temennilerini büyük bir rehber ve irşat 
telâkki edip, bunların her birinin tahakkuk ça
relerini aragtırmakla kendimizi vazifeli telâkki 
ediyorum. 

Bu dilek ve temennilerin kısa zamanda yet
kili organlarımızca incelenip gereğinin yapılaca
ğından arkadaşlarımın emin olmalarını rica iede-
rim. 

Milletvekili arkadaşlarınım bu dilek ve temen-
nıilerine ayrı ayn cevap vermeden, aziz milleti

mizin temel varlığı olan Silâhlı Kuvvetlerimiz 
hakkında bâzı aydınlatıcı bilgiler arz etmekte fay
da mülâhaza etmekteyim. 

İlk önce; Silâhlı Kuvvetlerimizin 1962 malî 
yılı bütçe tekliflinin dayandığı faktörleri telhis 
edeyim.: 

Çeşitli hizmet giderlerinin millî bünyemizde
ki ekonomik ve sosyal etkilerinin değeri, 

İkili ve çok taraflı anlaşmalarla yüklenilen 
milletlerarası vecibelerimizin ifası, 

Rutin hizmetlerin kaçınılmıyan karşılanma 
zarureti, 

Bütçemiz bu faktörlerin aydınlığında ta&zzuv 
etmiştir. 

Hep bilirsiniz kifbügünkü modern harb kon-
septi, memleketimizin jeopolitik durumu, strate
jik zaruretler, nükleer çağın gerektirdiği icaplar 
ve yurdumuzun emniyetini sağlamak için Silâh
lı Kuvvetlerimizin savaş gücüne sahip ve yurt sa
vunması için hazır ve kuvvetli olmasını âmir bu
lunmaktadır. Bu hakikat karşısında yine biliriz 
ki bir orduyu teşkil eden insan gücü, makina, 
malzeme ve teçhizat ile bir harb halinde kullanı
lacak yeter seviyede bir sefer stokunun bulutnma-
siyle Silâhlı Kuvvetler, kendisine verilmiş görevi 
yerine getirmeye muktedir olabilir. 

Çağımızın orduları bugünkü ileri tekniğin 
mıeydana getirdiği silâh, araç ve gereçlerle teslih 
ve teçhiz edilmişlerdir. Bizim Silâhlı Kuvvetleri
mizin de bu teknik imkân ve vasıtalardan âzami 
derecede faydalanmasını ve ona göre teçhiz edil
mesini zaruri kılmıştır. Bu suretle teknik inkişaf
lar ilerledikçe insan gücünün yerini makina ve 
teçhizat alacaktır. Silâhlı Kuvvetlerin bu çeşit 
makina ve teçhizat ile teçhiz edilmesi, bunların 
zaman zaman yenileriyle değiştirilmesi ise dev
letlere çok pahalıya malolmaktadır. Çok muğlak 
ve son derece pahalı olan buı makina ve teçhiza-
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tın iktisadi bir şekilde kullanılması ise ancak 
muntazam sürekli ve titiz bir eğitimle kabil ola
bilmektedir. Bu bakımdan Silâhlı Kuvvetlerimiz 
de her kademedeki subay, assubay ve erlerimi
zin gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında açılan 
kurslarda devamlı bir eğitime tâbi tutulmaları 
ve modern eğitim metotlarını bünyemizde geniş 
mikyasta uygulamak zarureti tahaddüs etmiş bu
lunmaktadır. 

Mdllî Savunma hizmetlerimize tahsis ©dilen 
ödeneklerin yurdumuzda ekonomik hayatı can
landıran giderler olarak kabul edilmesi ekonomi 
tekniğe uygun bir görüştür. 

Diğer taraftan askerlik hizmetine gelen vatan
daşlarımızın, genel olarak bâzı mahallî şartları
mızdan daha iyi beslenme, sağlık ve iskân şart
larına kavuştukları da bir hakikattir. 

Bu arada eratımızın okuma yazmalarına ve 
sağlık giderlerine bütçemizden ayrılan ödenek
lerle, Devletin diğer sektörlerine endirekt bir 
hizmet dfa edilmiş olduğunu ĉ a bir sosyal faali
yet olarak kaydedilmeye değer kanaatindeyim. 

Cihan siyasetinin takibettiği istikametler üze
rinde btdunan yurdumuzun dünya coğrafyasın
daki kritik bölgelerden oluşu göz önünde tutula
rak teşkilâtlanmış olan Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
kendisine verilen görevi ifa edecek bir kudrette 
bulunması ve tutulması Millî Savunmamız için 
değişmiyen bir siyasetimizdir. 

Her yıl askerlik çağına girmiş olan vatandaş
larımızın memleketlerinden askerlik şubelerine 
celbi, buralardan eğitim merkezleri ve kıtalarına 
şevkleri ve hizmetlerinin sonunda bu birlik ve 
teşkillerden memleketlerine gönderilmeleri, Si
lâhlı Kuvvetler personelinin giydirilme ve beslen
me ve kuşatılması, sağlık ihtiyaçlarının karşılan
ması, modern harb anlayışına göre yeniden teşki
lâtlandırılması, askerî inşaatın yapılması, aralık
sız olarak eğitimlerinin devam ettirilmesi gibi hiz
metleri İçine alan 1962 malî yılı bütçemiz 
2 555 864 092 liraya baliğ olmaktadır. 

Yüksek huzurunuza sunulmuş olan bu bütçe
miz; 

Başbakanlığın bütçe direktifi, 
Silâhlı Kuvvetlerde yaygın bir halde bulunan 

tasarruf zihniyeti, . 
NATO ve CENTO'ya karşı olan vecibelerimiz, 
Asgari ihtiyaç faktörleri, 
îşlemiyen kadrolar kaldınlarak fiilî duruma 

intibakı suretiyle verimli bdr personel kadrosu bu-
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lundurulması esaslarını bünyesinde kapsamakta
dır. 

1961 malî yılı bütçemize nazaran 1962 malî 
yılı bütçe tasarısında meydana gelen artışlar, arz 
edeceğim şu sebeplerden ileri gelmiştir. 

Yurt içinde temini mümkün görülerek Ameri
kan Askerî Yardım Programından çıkarılan bâzı 
silâh mühimmat, araç ve gereçleri, 

Giyim ve büro malzemeleri gibi çeşitli malze
menin bir program devresine giren kısımları, 

Yardım dışında kalan millî birliklerimizin mu
harebe taşıt araçları, 

Silâhlı Kuvvetlerimizde 1961 İlkbaharında 
yapılmış olan reorganizasyonun gerektirdiği gi
derler, ki bu giderler 1966 malî yılma kadar de
vamlı bir şekilde artacaktır. 

NATO program ve plânlarına göre, memleke
timizde inşa ve tesis olunan, çeşitli savunma te
sislerinin 1962 malî yılı içinde hizmete girmeleri 
sebebiyle bu tesislerin gerektirdiği işletme, bakım 
ve idame giderleri, 

NATO standartlarına göre Hava. Kuvvetleri
mizin uçuşlarının yapılabilmesi için askerî yar
dımdan sağlanan akar yakıt servis ve nakliye üc
reti olarak Petrol Ofise ödenecek ücretler, 

Tamirhane ve fabrikalarımızdaki işçilerimi
zin terfilerini sağlamak ve saatbaşma verilmek
te olan yemek primlerinin % 50 nişbetindeki ka
nuni artışı, 

97 sayılı Kanun gereğince silâh altına alın
mış olan yedek subay adaylarının ordudaki eği
timleri süresince her çeşit giderleri, 

186 sayılı Kanun gereğince özel şartların 
icabı olarak görevde bulundukları sürece Dev
letçe sağlanan binalarda ikametleri için subay 
vo assübaylara lojman inşa edilmek üzere 1961 
yılında konulan ödeneğin kanuni haddine iblâğı, 

Devlet bütçemizin % 25,27 sini teşkil eden 
ve 2 555 864 092 liraya baliğ olan Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesini dört ana hizmet 
grupunda toplamak mümkündür; bütçenin 

% 40,01 personel giderleri, 
% 43,22 yiyecek, harb gereçleri, giyecek ve 

büro malzemesi gibi malzeme giderleri, 
% 4,78 tedavi giderleri, taşıma, moral, staj, -j 

tahsil, kurs ve NATO gibi çeşitli daire hizmet
leri, 

% 11,99 yeni yapı ve esaslı onarımlar, en-
frastrüktür, gemi yapım ve onannıı gibi yatı
rım giderleri teşkil etmektedir. 
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Şu noktayı kesin olarak 'belirtmek isterini ki, 
Silâhlı Kuvvetler idame giderlerinin baliğ 

olduğu meblâğlar sabit miktarlar halinde don
maktadır. Yurt savunması ve milletlerarası ve
cibeler dolayısiyle Millî Savunma hizmetleri 
bütçesi bütün modern ordularda olduğu gibi 
duran bir bütçe karakterini taşımamaktadır. Si
lâhlı Kuvvetlerimizin, ibünyesi daima değişik ma
hiyette olacak, yurtiçine kurulmuş olan çeşitli 
savunma tesislerinin işletme ve bakım giderleri, 
hususiyle 'bu tesisler işletmeye açıldıkça büt
çemize her yıl yeni ve mühim külfetler yükliye-
cektir. Bu itibarla Silâhlı Kuvvetler giderleri 
her malî yıl artan talepler halinde yüksek hu
zurlarınıza getirilmek zorunda kalınacaktır. 

Bir diğer hususu da üzüntü ile ifade etmek 
zorundayım ki, 

Silâhlı Kuvvetler topluluğunun en önemli 
faktörü olan insan gücü de modern ordularda 
olduğu gibi sosyal. şartlar bakımından henüz 
arzu edilen bir seviyeye ulaşamamıştır. 

Silâhlı Kuvvetler iskân idunımunu ıslah et
mek, zamanla daha iyi ve sağlık durumu da
ha uygun garnizonlara kavuşmak, gerekli ya
tırımları yapabilmek maksadiyle Millî Savun
maya artık lüzumu olmıyan gayrimenkullerin 
satılması suretiyle elde olunacak gelirlerin de 
yeni garnizon ihtiyaçlarına tahsisi evvelce ka
nunlaşmış 'bulunmaktadır. Bizim yaptığımız he
saplara göre, 10 yıl sonra özellikle Kara Kuv
vetlerimizin, normal sağlık şartları haiz olaca,k 
yeni garnizonlara kavuşacaklarını ümidetmek-
teyiz. 

Garnizonların içme ve kullanma sularının 
sağlanması ve bu suretle ordu sağlığının ko
runması kanuni esaslara bağlanarak yürütül
mektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi iyi bir eğitim ve öğ
retim, sağlam bir moralle yetiştirmek, disiplin 
bakımından milletin güvenine lâyık bir du
rumda bulundurmak, tarihî geleneklerimizden 
gelen değişmiyen amacımızdır. 

Sorumlu makamların faaliyetleri daima bu 
gayeye müteveccih olmuştur ve olacaktır. 

. Silâhlı Kuvvetlerde terfi ve terfih esasları
nı ilmî bir surette kapsıyan yeni Terfi Kanunu 
yakında huzurunuza getirilecektir. Bu kanun 
tasansiyle Silâhlı Kuvvetler mensuplarının mah-
rut muvacehesinde mağduriyetlerine yol açıl
ması kaldırılmış olacaktır. 
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Bunlardan başka; 
Devlete ait maden ocaklarında çalışan işçi

lerin askerlik işlemlerine ait 6794 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılırı ası, • 

Ordu kadrolarında istihdam edilen sivil me
murlara verilecek tayın bedelleri için 7228' sa
yılı Kanuna geçici bir madde ilâvesi, 

4608 sayılı Kanunla, Harb Okulundan me
zun olacak subaylara verilmekte olan teçhiza
tın artırılması, 

Âcil bir durum arz eden Silâhlı Kuvvetlerin 
yakacak istihkakının tesbiti hakkındaki kanun 
taşanları, 

Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 
Silâhlı Kuvvetlerde, subaylar ve assuibaylar 

kadrolarla tesıbit olunan görevlerde istihdam edil
mektedir. Teknik alanda ve lüzumlu hizmetlerde 
yeter miktarda assuibaylar yetiştirilmektedir. Ve 
assübay mevcutları ihtiyaca göre artırılmaktadır. 

ıSivil savunma faaliyetleri, içişleri Bakanlığı 
uhdesinde olup, Yüksek Savunma Kurulu, Genel
kurmay Başkanlığı ve içişleri Bakanlığı ile koor-
dineli olarak yürütülmektedir. 

Harb okullarının öğretimi, tatbikî olarak ya
pılmakta ve nükleer bilgilerle geniş ve zengin lâ-
ıboratu varlarında gösterilmektedir. Okullarımız 
sayın milletvekillerinden arzu edenlerin ziyaret
lerine her zaman açık bulunmaktadır. Askerî lise
lerin kolej haline getirilmek suretiyle lisan öğre
nimine genç yaştan itibaren başlamak için gerekli 
tedbirler üzerinde durulmaktadır.-

Bu arada Kuleli Lisesinin 4 yıllık plâna göre 
ingilizce öğrenim yapan ve diğer yardımcı dil
leri de öğretecek bir kolej haline getirilmesi ta
karrür ettirilmiştir. Ayrıca Ankara ve izmir'de
ki dil okullarımızda genç subay ve assu'baylarımı-
zm da dil bilgisi genişletilmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin teknik er ihtiyacı an
cak lise mezunu erlerle kapatılabilecektir. Bunlar
dan eııbaş talimgahlarında yetiştirilmek .suretiyle 
erbaş kadrolarmdaki noksanlıkların da giderilme-, 
si plânlanmıştır. 

Ayrıca çeşitli teknik hizmetlerde bu kaJbîl per
sonelden faydalanmak cihetine gidilecektir. 

Bunlarla müteradif olarak assubaylarımızm 
öğrenim kapasite ve sürelerinin de artırılması 
derpiş edilmektedir. 

Halen silâh altında bulunan yedek subay 
adayları 97 sayılı Kanun hükümlerine göre, ye
dek teğmen olarak terhis edileceklerdir. 
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Yedek subay adayı öğretmenlerin 6 aylık eği

timlerinin 3 ayının ihtiyatlık devresinde tamam
lanmak üzere fiilî eğitimin 3 aya indirilmesi hak
kındaki yeni bir kanun tasarısı Bakanlar Kuru
luna sunulmuş bulunmaktadır. 

Anayasamıza göre hazırlanan Askerî Yargıtay 
kanunu tasarısı Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Diğer hazırlanan Askerî Mahkemeler ve Disip
lin mahkemeleri Teşkilât Kanunu da yakında 
Yüksek Meclise sunulacaktır. 

îçhizmet Kanununa göre ölen subayların dul 
ve yetimlerinin yurt içinde ve halen Silâhlı Kuv
vetlerde görevli bulunan subayların yurt içinde 
tedavileri mümkün olmıyan eş ve çocuklarının 
yurt dışında tedavileri hususunu da sağlıyacak 
bir kanun tasarısı yakında huzur unuza getiril
mek üzeredir. 

ıSilâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları en müsait 
imkân ve şartlara göre yıllık olarak serbest piya
sadan olduğu kadar İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden de bir program ve plân dâhilinde sağlan
maktadır. 

ikmal maddelerinin bütünlenmesinde önemli 
bir yer tutan tek tip yemek listeleri birliğin bu
lunduğu bölgeye göre uygulanmaktadır. 

Ordunun beslenme sistemleri ve gıda madde
leri modern toplum beslenme sistem ve standart
ları bakımından Ordu Beslenme Enstitüsü tara
fından devamlı bir tetkika tâbi tutulmaktadır. Bu 
denemelerden faydalanılarak yeni bir beslenme 
kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı da ya
kında yüksek huzurunuza getirilecektir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin eğitim ve savunma 
hizmetlerinin ifası maksadiyle alınmış olan silâh 
ve araçların bu gaye dışında kullanılmasını uy
gun görmediğimizden bu işleri mütaahhitlere 
yaptırmak yolunu teroih etmekteyiz. . 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi asgari ihti
yaç faktörlerine göre hazırlanmış olduğundan, 
stoklar için, ihtiyaçlarımız olmasına rağmen daha 
fazla bir ödenek ayırmaya imikân bulunamamış
tır. Bununla beraber yıllara bölünmek suretiyle 
safhalandırılmış bir plân dâhilinde müttefikleri
mizin de yardımları ile muayyen stok seviyeleri
mizi yeterli bir halde bulundurmak için gayret 
ler devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bıir arkadaşınız, buigürı 
memleket içinde yayılmakta olan ve zaman za
man Meclis koridorlarına kadar sirayet eden, 
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basınımızın 'hiçbir süzgeçten geçinmeden! yer 
verdiği bir kısım dedikodulara, işaret etmiş 
bulunmaıktadıi'. 

Aziz arkadaşlar, bu vatanın teminatı olan 
insanların sizden bekledikleri; vatanın ve mille
tim selâmetini, huzurunu, havasım basında, so
kakta ve her yerde bozacak şekilde; başka bir 
kan taşıyan insanların bu kötü faaliyelerine, 
alet olmamak ve bunlara son vermektir. Hep 

-birlikte, ordusiyle, meclisiyle, okuru ile, yaza-
riyle bu kötü faaliyetlerle mücadele etmek sure
tiyledir ki, bugünün huzursuzluğu ortadan kal
kacaktır. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Bu fitne, bu bozguncu, bu fesat havadan, 
Türk Silâhlı kuvvetleri sizlerden çok daha mus
tarip ve huzursuzdur. (Alkışlar) 

Bu itibarla bunlara set çekmek için, başta 
basın olmak üzere, cümlenizin vazifenizi yapaca
ğınıza inanmaktayız. (Bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin görevlerini, iç 

hizmet kanunu tâyin ve tesbit etmiştir. Silâhlı 
Kuvvetlerimiz, başta Anayasamız olmak üzere, 
îç Hizmet Kanununun kendisine tahmil ettiği 
görevlere imanla bağlıdır. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz 1961 Anayasasına, Ata
türk ilkelerine ve 27 Mayıs ruhuna sadık bulun
maktadır. (Alkışlar) 

Gerek Türk Silâhlı Kurvvetler Komutamı okr.ı 
Genelkurmay Başkanımız, gerekse sorumlu bu
lunduğu Hükümet Başkanımız bu hususu defa
larca açıklamışlardır. 

Sözlerimi bitirirken, Millî Savunma hizmet
lerimizin, dünyamızın bugünkü dunumu karşı
sında teklif edilen bütçenin asgari idame mas
rafları mahiyetinde kabul edilmesini yüksek tas
viplerine arz ederim. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar, sual sora
caktınız, buyurun. 

KAZIM ARAR (Çankırı) — Mâruzâtım atış 
•okulu hakkında olacaktır. Sözlü soru münase
betiyle karşılıklı konuşmamız oldu ve maksat da 
anlaşıldı. Bugün de bir arkadaşımızın ricası 
üzerine cevabınızı da dinlemiş bulunuyorum. 
Yalnız Atış okulu derecesinde bir müessesenin 
Çankırı'ya, orduca verilmesi mümkün değilse, 
Millî Eğitim Bakanlığına devri suretiyle bu 
muazzam müessesenin metruk halden kurtarıl
ması hususunda bir şey düşünülüyor mu? 
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MİLLÎ SAVUıVMA BAKANI İLHAMI SAN-

CAR (İstanbul) — Muterem arkadaşlar, İkinci 
Cihan Harbinin sevk ve ilcaatiyle atış okulu 
Çankırı'ya nakledilmiş, bulunuyordu. Zamanla 
orada inkişaf etmiş, yerleşmiş bir halde iken* 
bugünün icap ve zaruretiyle atış okulu, İstanbul 
Gebze civarında, Tuzla'daki mahalle nakledil-
mis bulunmaktadır. 

Bu bir askerî icap ve zarurettir. Çankırı Atış 
Okulu binasında bir küçük birliğimiz bulunmak
tadır. Buradaki okulun büyük bir birlikle dol
durulmak suretiyle Çankırı'nın iktisadi hayatı
nın canlandırılmasını arzu eden muhterem arka
daşlarıma şunu söyliyeyim ki, alman karar ta
mamen askerî icaplara uygun olarak alınmış bir 
karardır. Bir tedbirin sümmettedarik terki veya 
başka şekilde »'afinin mümkün olamıyacağmı 
takdir edersiniz. Ama bir şehrin sönük kalma
sına gönlümüz razı olmamaktadır. Elbette tak
dir edersiniz ki, ordu geniş bir camiadır. Birçok 
zaruretlere ve ihtiyaçlara göre tedbir alınmak
tadır. Eğer Çankırı'daki bu binadan bir zaruret 
olursa bunlar yapılacaktır. Bu uzum bir tetki-
ka muhtaç bir iştir. Bu mümkün olamazsa, bu 
yerden istifade * etmek elbette ki hayırlı bir 
teşebbüstür. Bu tesislerden faydalanmak için 
bir başka bakanlık, bir başka teşekkülün kul
lanması hususunda bir gayret gösterip, icabını 
düşüneceğiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Fahir Bey. 
FAHİR GÎRİTLİOĞLU (Edirne) — Millî 

Savunma Bakanlığı, ihtiyaçlarım karşılamak 
üzere geçici barakalar inşa ettirmektedir. Bu
nun, bugünün harb tekniği bakımından bâz 
zararları olduğu malûm... Buna rağmen, bu ba
rakaların muhtelif yerlerde kurulmuş olduğunu 
görüyoruz. Dönüyorlar, dolaşıyorlar, yine aynı 
yerde konmuş bulunuyorlar. Bu ihtiyaçlar bakı
mından, büyük çapta kışlaların ihyası hususun
da acaba Bakanlık ne düşünüyor? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-
CAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin iskân mevzuu plân
lanmıştır. Yalnız bu, büyük malî kapasitesi olan 
bir iştir. Reorganizasyon tamamlandıktan sonra 
plân dairesinde iskân işinin tatbikine girilecek
tir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Savunma bütçesinin tümü 
üzerindeki konuşmalar bitmiştir. Bölümlere ge-
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çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,, 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

101 

201 

202 

203 

204 

206 

209 

210 

211 

Birinci kısım • ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiçtir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 702 774 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 66 912 000 
BASİLAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 1 539 110 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 897 972 
BAŞKAN — Kabul-edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunla*' 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 10 095 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci madde
sinin (E) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 * 
ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yaplacak öde
meler 61 640 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1453, 5027, 5427 ve 7237 sayılı 
kanunlar gereğince yerilecek 
ödenekler 169 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5950, 6245, 6725 ve 7345 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
zamlar ve tazminatlar 18 866 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira B. 

215 4515 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ikramiyeler karşılığı [266 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nüyenler... Kabul edilmiştir. 

219 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanun
lar gereğğince verilecek tazmi
natlar 2 813 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 2352 »ayılı Kanun gereğince ve-
verilecek yemek karşılığı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 1 158 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

222 3575 sayılı Kanuni gereğince öde
necek Askerî Fabrikalar Emekli 
ve Yardım Sandığı keseneği 4 347 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve harita işçj. üc
retleri 75 858 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

224 5957 sayılı Kanun gereğince öde
necek denizaltı ve dalgıç öde
neği 1 743 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et, 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

225 4772 sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar îşçi Sigortaları 
Kurumuna ödenecek prim kaır-
şflığı 725 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

226 5044 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek fazla ders ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

228 Akademilerde ve Harb okulla
rında staratejik istihbarat kurs
larında verilecek konferans üc-

489 001 

Lira 

retleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

231 182 sayılı Kanun gereğince öde
necek hizmet eri tazminatı 53 606 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 4 224 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 995 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 8 502 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 2 239 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 28 538 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 Tedavi giderleri 9 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Bakanlık, Genelkurmay Baş
kanlığı ve Kuvvetler Komutan
lıkları otomobilleri işletme ve 
onarma giderleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi giderleri 843 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 280 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan satınalma ve tazmin
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 
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409 Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

410 Askerî malzemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

411 Harb malzemesi, teçhizat 
tahkimat karşılık giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

412 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

413 Veteriner ecza ve malzemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler...( Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Askerlik müzeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4.16 Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Sanık, tanık ve bilirkişi ve adlî 
müzaheret giderleri ile şevke 
memur edilenlerin giderleri 
BAŞKAN — *Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

423 Moral hizmet her türlü gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Beden eğitim ve karşılaşmaları 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı mad
desi gereğince sigorta fonu kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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593 
Et-

260 
Et-

ve 
220 
Et-

917 

686 

031 

181 

000 

175 

450 

451 

452. 

8 117 000 

60 000 

70 000 000 
Et-

Et-

Et-

250 001 

6 419 000 

116 001 

270 000 

345 000 

876 000 

Lira 

453 

476 

481 

482 

483 

484 

501 

502 

505 

Üniversite ve yüksek okullarda 
okutturulan öğrencilere verile
cek burslar 308 321 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 515 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil giderleri 6 454 029 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 557 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 19 402 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
NATO ve CENTO'nun gerektir
diği genel giderler 2 665 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eratın okuma - yazma eğitimi
nin gerektirdiği her türlü gider
ler 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7279 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak Millî Savunma Bakan
lığı Araştırma ve Geliştirme Ku
rulunun her türlü giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî stok temini ve tesisinin 
gerektirdiği her çeşit giderler 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 87 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâklerden mütevellit ilâma 
bağlı borçlar 22 000 
BAŞKAN — Kabul' edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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711 

724 

741 

742 

751 

752 

753 

754 

755 

• Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miy enler... Kabul edilmiştir. 

6 000 000 
Et-

Kara Kuvvetleri makina ve teç
hizat onarımı 1 248 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstimlâk ve satmalmalar 
İstimlâk ve satmalma giderleri 11 378 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

Döner sermayeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

25 003 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
203 sayılı Kanun gereğince hari
ta alım ve yapımı işlerinin ge
rektirdiği giderler 256 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar 113 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hava meydanları ile yolları ve 
depoları yapımı 3 157 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gemi onarımı 12 798 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gemi yapımı 10 689 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Enfrastrüktürün gerektirdiği her 
çeşit giderler karşılığı (bu öde-

Ltra 

nekten lüzum görülecek mikta
rını hava meydanları ve akar 
yakıt tesisleri inşaatı işlerine 
sarf olunmak üzere aynı isimde 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
nin sonunda açılacak hususi fas
la aktarmaya Maliye Bakam yet
kilidir.) 141 464 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

756 Tersaneler tesisleri 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 237 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalınacak taşıtlar 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Millî Savunma bütçesinin kabulü mü
nasebetiyle Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetle
rine ve onun fedakâr mensuplarına Millet Mec
lisinin selâm, şükran, güven ve sevgilerinin ile
tilmesine dair önergeler (4/49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55) 

BAŞKAN — Millî Savunma bütçesinin ka
bulü- münasebetiyle gelmiş önergeler. vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin konuşu

lup kabul edildiği şu sırada bağımsızlığımızın 
ve geleceğimizin azimli koruyucusu, tarihi şe
ref ve ,şanla dolu Türk Silâhlı Kuvvetlerine, 
Millet Meclisinin şükran ve sevgi duygularının 
Başkanlığınızca iletilmesinin kararlaştırılmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. 
Bursa 

Sadrettin Çanga 

A. P. 
Bursa 

Ziya Uğuır 

C. K. M. P. 
Bolu 

Kâmil inal 

Y. T. P. 
Kırklareli 

Alâattin Eriş 

Meclis Başkanlığına 
Millî varlığımızın ve bütünlüğümüzün koru

yucusu/ 27 Mayıs İhtilâlinin yaratıcısı, Ata
türk ilkelerinin zinde ve azimli bekçisi Şanlı Or-
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dumuza Meclisimizin şükran ve güvenlerinin 
bildirilmesini teklif ederiz. 

îzmir 
Lebit Yurdoğlu 

îzmir 
Arif Ertunga 

izmir 
Necip Birkelâmoğlu 

Yozgat 
Celâl Sungur 

istanbul 
Oğuz Oran 

îzmdr 
Mustafa Uyar 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

izmir 
Şeref Bakşık 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma 1962 bütçesinin kabulü mü

nasebetiyle ; 
Millî varlığımızın teminatı, yurdun, Atatürk 

inkılâplarının ve onun tabiî neticesi olan de
mokratik rejimin bekçisi ve millî birlik ve bera
berliğimizin semlbolü kahraman Silâhlı Kuvvet
lerimize Meclisimizin güven, sevgi ve selâmla
rının iletilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Ankara 
îibraihim Sıtkı Hatipoğlu 

Ankara 
ibrahim Imirzalıoğlu 

Amasya 
Reşat Arpacıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Türk tarihinin ezeli ve ebedî şan ve şeref 

timsali olan; atom devrinde de bu eşsiz niteli
ğini koruyup NATO, CENTO paktları içinde ve 
Mtiin k&t&maiyet besli^eeek devletlerin karşı
sında Türldye.Cumhuri|r«tindn vakur, kahraman 
nöbetçisi Me&metçiğjveı^ assubay, subay ve Yük
sek Kumandan Mehmetçiklerimizden kurulan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini, en derin güven ve 
gurur duygularımızla, ebedî, zafer temennileri-
orizlei, Türkiye Millet Meclisi olarak selâmlar ve 
önüncle her kötü niyetin yıkılacağına inancımı
zı ela arz ve teyidederiz. 

Niğde 
Asım Eren 

Sayın Başkanlığa 
Vatanımızın ve Cumhuriyetimizin koruyu

cusu; Şanlı Türk Ordusuna, Büyük Millet Mec
lisinin: Sevgi, şükran ve güveninin, Meclis Ri
yaseti kanalı ile iletilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Edirne 
Fahir Giriilioğlu 
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Yüksek Başkanlığa 

1962 yılı Millî Savunma bütçesinin kabulü 
münasebetiyle millî varlığımızın temeli ve tem-
şali Olan kahraman ve fedakâr Silâhlı Kuvvet
lerimize Millet Meclisinin sevgi, saygı ve güven 
duygularının iblâğını arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Zonguldak 
Bahri Yazır Kenan Esengin 

Ordu 
Ferda Güley 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mukaddes vatanımızın, Cumhuriyet ve de

mokrasimizin koruyucusu Kahraman Türk Or
dusuna ve şerefli mensuplarına Millet Mecli
sinin güven ve sevgilerinin Ibildirilmesinî arz 
ederiz, 

21 . 2 . 1962 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Kırşehir 
Halil özınen 

'BALKAN — Efendim, okutulan önergele
rin hepsi; Meclisimizce bütçelerinin kabulü d'o-
layısiyle şanlı ordumuza olan güven, saygı ve 
selâmlarımızı ulaştırmak hakkındadır, önerge
lerin ıhepsini oylarınıza sunuyorum. (Alkışlar) 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 
Arkadaşlar ittifakla kabul edilmiştir. (Sürekli 
alkışlar) Başkanlıkça Meclisin kararı şanlı or
dumuza bildirilecektir. 

Millî Savunma Bakanlığı 'bütçesi üzerindeki 
görüşmeler 'bitmiştir. 

B — ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığı ^bütçesi hak
kındaki görüşmelere başlıyoruz. 

Söz; C K. Millet Partisi Meclis örupu adı
na Sayın irfan Baran 'mdır. 

C. K. M. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA İRFAN BARAN (Konya) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlar: 

Türk Milleti; lıuku'k, tarih ve îıayat bakı
mından olduğu kadar idari mekanizma ve ida
re usulleri bakımından da çok köhnemiş bir 
imparatorluğun çöken enkazları arasından sil-
kinerek fırlamış, ayağa kalkmış, bugünlere gel
miştir. Ancak halihazır durumumuzla kırk yıl
lık bir zamanın gerektirdiği maddi ve mânevi ir-
tifalara da ulaşabilmiş değiliz. 
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İmparatorluk devrinde idare, nallan üstün

de ve dışında keyfî ve emreden bîr kuvvet ola
rak kalmıştır. Bu yüfden halk ve idare arasın
da bir kaynaşma şöyle dursun münasebetler 
daima soğuk olmuştur. İdareyi temsil edenler 
o kadar çok yükseklere çıkmışlardır ki; idare 
ettikleri insanlarla hiçbir alış - verişleri kalma
mış, birbirlerinden çok ayrılmış, uzaklaşmışlar
dır. Oysa ki, bir mütefekkirin ifade eylediği 
gibi insanlar diğer hemcinslerinin ne üstünde, 
ne de altındadırlar. Göklerin altındaki her şey 
aynı kanunun, aynı balhtm eseridir. 

Muhterem arkadaşlar, 
'Biz, bugünkü idari teşkilâtımızı da ruh ve 

zihniyet, muamelât ve idare usulü bakımından 
ihtiyacı karşılar mahiyette bulmuyoruz. Hü
kümet ve teşkilâtı, halkın dışında ve üstünde 
yalnız emreden bir varlık değildir. Hükümet 
ve teşkilâtı sözle değil fiilen de balkın ve mil
letin hizmetinde «olmalıdır. ..Vatandaşların işleri 
adalet ve eşitlik ölçüleri içinde yürütülmeli; 
halik ve idare münasebetleri özlenen demokra
tik sistemin kaplarını ruhlarına sindiren bir 
zihniyet içinde 'geliştirilmelidir. İdare âmirleri, 
iktidarların emrinde ve hizmetinde bir nevi 
protokol memurları görünüşünden de kurta
rılmalıdırlar. 

Muhterem arkadaşlar, 
Değiştirilmesi zaruretine, halkça ilim adamla

rınca, yöneticilerlece inandığımız; fikir birliğine 
vardığımız devlet teşkilâtı, bu arada idari teşki
lât eski halinde muhafaza edilmekte ve geliştiril
mektedir. îdare yeni bir istikamete, yeni bir hü
viyet ve bünyeye götürülmüyor. Mazinin bu ağır 
yükü idare, edenleri de peşinde sürükleyip bürok
rasinin ağlan içinde kendilerini kıpırdıyamaz ha
le getirmektedir. 

Halkımız ise her gün içinde bulunduğu, karşı 
karşıya geldiği ve karşıkarşıya gelmek istediği 
hizmetlerin daha basit, daha ucuz daha çabuk ve 
kolay olmasını istemektedir. Devlet bütçesi mu
azzam bir teşkilâtın ağır tazyiki ve yükü altında 
ezilmektedir. Teşkilât günün icaplarına, şartla
rına v* ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Teş
kilât şahsiyet, kalite ve metot bakımından deği
şiklik zaruridir. Devlet Plânlama Dairesinin tav
siyelerine uyularak idari reform reorganizasyona 
süratle gidilmelidir. Bu arada şunu da ifade et
mek isteriz ki; bölge plânlamasına gidilirken; ida-
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ri reform ve reorganizasyon düşünülürken Ana
yasamızın 115 noi maddesi de nazara alınarak 
mülki taksimatımız günün şartlarına göre yeni 
baştan kurulup ünitelere ayrılmalıdır. Partimte, 
idarecilikte hükmi şahıs olarak temel birliğin 
muhtariyeti haiz bucaklar olmasını kabul eyle
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün Türkiye'mizde mahallî idarelerin du

rumu yürekler acısıdır. Hizmetler dağınık, peri
şan ve kifayetsizdir. Mahallî idareler parasızlık
tan muattal kalmış, borçlarını da ödiyemez duru
ma girmişlerdir. Bu idareler, personel bakımın
dan da şişkin kadroları ile verimsizdirler. Genel 
bütçeye yük olmaktadırlar. Nitekim 80 milyon ci
varında gelire sahip özel idareler sadece personel 
masraflarını karşılıyabilmektedirler. Belediyele
rin borçları ise bir milyar yediyüz milyonu aş
mıştır. Senelerden beri ödiyemedikleri istimlâk 
borçları yediyüz milyon lirayı bulmuştur. 

özel idarelerin ve belediyelerin yeni malî ve 
hukuki imkânlarla takviye edilip şahsiyat ve hi? 
met gücüne kavuşturulması elzemdir. 

Köylerde ise mahallî hizmet diye hiçbir şey 
yoktur. Köy Kanunu işlememektedir. Uzun za
mandan beri hazırlığı yapılan Köy Kanununun 
bir an evvel ihzarı temenniye şayandır. Salma
nın kaldırılmasında fayda vardır. Ancak ihdası 
düşünülen köy Arazi Vergisinin, kaldırılması mu
tasavver Arazi Vergisinin ihyası, mânası taşıya
cağına işaret etmek isteriz. 

Anayasamızın 116 ncı maddesi mucibince ma
hallî idaremiz yeni baştan kurulup düzenlenmeli
dir. Bu değişiklikler sırasında, illere ve bucaklara 
tanınacak yetkiler, şahıslara değil il genel meclis
lerine ve bucak meclislerine aidolmalıdır. Valiler, 
kaymakamlar, bucak başkanlarının yetkileri sa
dece idare işlerine münhasır kalmalıdır. Böylece 
halkın idareye en geniş şekilde iştirakinin sağla
nabileceğine inanıyoruz. Bucak, belediye ve iller 
idareleri faaliyetlerinin ihtisas heyetlerince ha
zırlanacak program ve plânlara göre yürütülmesi 
için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Polis ve jandarmanın çeşitli mesele ve ihtiyaç

ları da göz önünde tutulmalıdır. Bunların birleş 
tirilmesi konusunda hemen faaliyete başlanmalı
dır. Teçhizat, eleman, bina, yetiştirilmiş personel 
ihtiyaçları âcil ve açık görülmektedir. Bütün 
yurt sathında; emniyet ve asayişi temin, tesis ve 
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korumakla ve suçları önlemek, meydana çıkar
mak, tesbit ve tahkikle vazifeli zabıtamızın çalış
malarının önemi aşikârdır. Bilhassa, adlî konu
larda zabıtamızın kemiyet ve keyfiyet noksanlığı 
vahim bir durum arz etmektedir. Zira Türkiye'
mizde suçların meydana çıkarılması umumiyetle 
mağdurların bizzat temin edebildikleri delillere 
münhasır kalmaktadır.' 

Zabıta çoklukla gösterilen şahitlerin beyanla
rını tesbitle iktifa etmekte bunu da gereğince de
ğerlendirip derinleştirememektedir. Bu durum, 
birçok- suçların faillerinin meçhul kalması veya 
delil kifayetsizliğinden faillerin kurtulmaları so
nucunu doğurmaktadır. Asayiş, emniyet ve ada
let yönünden ise bunun vahameti ortadadır. Bu 
bakımdan Hükümetin, zabıtanın çalışma usulle
rini mevzuat ve muamelât bakımından ıslâh; mal
zeme ve kalifiye personel yönünden gerekli ted
birleri ittihaz eylemesinde zaruret vardır. 

Trafik konusu da büyük eksikleri, eksiklikleri 
yanında çok kesif şikâyetlere yol açmaktadır. 
Trafik düzenine önem verilirken bu sahada ça
lışanların da dikkatle' murakabelerimin temini 
halinde .vatandaşların çeşitli ıstırapları da"" gi
derilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kurunu vu'stadan kalma kanunlarla çalışan 

çarşı, mahalle ve kır bekçileri teşkilâtı bütün 
vatan'sathında büyük şikâyetlere yol açmak
tadır. Geçen yıl halktan toplanan bekçi para
ları 40 milyon lirayı aşmıştır. Bu paranın tak
dirinde mahallî partizanlıklar rol oynamakta, 
takdirde bir esas, ölçü ve eşitlik olmadığı için 
herkesin sızlanmasına yol açmaktadır. Ayrıca 
paranın tahsili gibi sarfı da kontrol ve mura
kabeden uzak olduğu cihetle keyfi ve maksat 
dışında sarfiyatlar yapılmaktadır. Kaymakam
ların ve' zabıta âmirlerinin hizmet arabalarının 
şoför aylıkları ve' daire ihtiyaçları bâzı kereler 
bekçi paraları ile- ödenmektedir. Bekçiler şahsi 
hizmetlerde kullanılmaktadırlar. Bütün bunla
ra son vermeli, •getirilecek kanunla bekçilik 
müessesesi düzene konulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Memleketimiz bürokrasinin işleri çoğaltıp 

sürüncemede bırakması, pahalılaştırması ve çık
maz hale getirmesinden öteden beri şikâyetçi
dir. 0ok haklı olan bu şikâyetlerin önlenmesi, 
zaman, emek ve servet israflarının bertaraf edi-
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lehilmesi için idari vazifelerin gerektirdiği sa
lâhiyet ve mesuliyet hudutlarını kesin olarak 
tâyin etmek şarttır. Bütün salâhiyetlerin belirli 
ellerde toplanması ve mesuliyetin zaıfa uğrama
sı neticelerini doğuran biirotratik davranış ve 
usullerin terki lüzumuna kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasaya ve . demokrasiye aykırı kanunla

rın ve hükümlerin bir an evvel ilgası veya ta
dili için gerekli tasarıların Meclise getirilme
sine intizar etmekteyiz. Son oııbeş yıldan beri 
halledilemiyen bu kanunun artık ebediyen siya
si mücadeleler tarihinin sayfalarına gömülme
si lâzımdır. Bu arada 105 sayılı Kanunun ilga
sı zımnmdaki tekliflerinde Yüksek Meclisçe 
kabulü halinde üzerinde çok tartışılan bir prob
lem halledilmiş1 olacaktır. 

Sayın îçişleri Bakanı, Memurin Muh'akemat 
Kanununum Anayasaya aykırı bulünniadığını, 
idari kaza kabul edildiği cihetle bu kanunun 
bir usul kanunu olarak muhafaza edileceğini 
Karma Bütçe Komisyonunda beyan etmişlerdir. 
CKMP Meclis Grupu bu antidemokratik ka
nunun derhal ilgası gerektiği kanaatindedir. 
Geçmiş siyasi mücadelele:, yeni Anayasanın es
prisi, bu köhne kanunun daha fazla yürürlük
te kalmasına müsait değildir. Geçmişteki tat-
bikatiyle sabittir ki, bu kanun, iktidarlara ya
ranmak istiyen partizan memurlar için bir ko
runma zırhıdır. Partizanlığa müsaade etmiye-
ceklerini söyliyen iktidar partilerinin bu kanu
nu muhafazaya mütaallik niyetleri Hükümet 
programında belirtilen zihniyetleriyle- bağdaş-
tırılamaız. Bu kanun aıy.ıı zamanda vazife, ih
mal ve suiistimallerinin de koruyucusu gibi 
işlemektedir. Suçlar bu kanunun ağlanndan 
geçerek adalet önüne büyük ölçüde çıkarıla-
mamaktadır. Hükümet programında teminat 
verilmesine rağmen partizanca kayırmaların, 
tâyin ve nakillerin yapılmakta olduğuna dair 
neşriyat ve şikâyetlerin dikkatle takibedilmesi-
ni, karakollarda dayak itiyadının mutlak olarak 
önlenmesini, vatandaşların Devlet kapısında 
eşit muamele görmelerinin behemahal teminini 
talebedeniz. 

Muhterem arkadaşlar • 
Talihsiz yıllar boyunca, bünyemize kök sal

mış hastalıklar vardır. Fikir ve ilim güneşiyle 
aydınîanam'amış kafalar, adalet muhabbeti, hür-
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Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA ALÂ-

ADDÎNERlŞ (Kırklareli) — Büyük Millet Mec
lisinin Sayın Başkanı, çok muhterem azalan; 
Yeni Türkiye Partisi Grupu namına Dahiliye 
Vekâletinin ve bu bakanlığın iki mühim kanadını 
teşkil eden Emniyet Umum Müdürlüğü ve Jan
darma Genel Komutanlığının 1962 Bütçe Kanunu 
muvacehesinde tenkid, görüş ve temennilerimizi 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. Bu vesile ile hepinizi en samimî. 
hislerle selâmlarım. 
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riyet imanı ve hak inanciyle çarpamıtyan inan
sız ve zelil yürekler; Türk Milletinin çok saf 
ve teiniz bünyesinde yıkıcı, zararlı, tehlikeli 
cereyanlar yaratmışlar, ağlar örmüşlerdir. 

Milletimizin ekonomik zorluklarını, ahlâki 
ve mânevi sancılarını, sosyal kaynaşmalarını 
vesile yaparak birtakım politikacılar siyası, hu
zursuzluklar doğurmak yolunda ve etmelinde-, 
dirler. Cemiyetimizin sayısız dertleri yetişmi-
yormuş .gilbi; bu dertlere ba§ların, nazarların, 
fikirlerin ve gayretlerin çevrilmesine mâni ola
rak; kendi siyasi metalarmm spekülâsyonunu 
politika, pazarlarında devam ettirebilmiek: için 
siyasi huzursuzluklar icat ve imal ederek bun
ları sahnenin önüne getirmekte ve sahnenin 
önünde göstermekte menfaat aramaktadırlar. 
Bir yandan adaletten, haktan bahsederken; öte 
yandan yüreklerindeki kin ve öfkenin gazapla-
riyle coşanlara da Montaigneü'in dilinden şunu 
hatırlatmak isteriz ki, öfke ve kin adaletim sı
nırları dışındadır. 

Biz, bu ;topraklar, üzerinde eşit haklara sa
hip birbirine gerçek kardeşlik duygulariyle 
bağlı gözleri sevinç ve ümlitlerle pırıltılı bir 
millet bütünlüğü görmek istiyoruz. Kaderde, 
tasada, kıvançta birliği temin edebilmek; mil
let bütünlüğünü devam ettirebilmek içim; Fran
sız tarihçisi Miöhelet'nin tabiriyle hayat kar
deşliğini tesis edebilmek için; sefalet kardeş
liğini, kinleri, ihtilâl tehditlerini, partizan 
haksızlıklarını, hırçınlıkları ve öfkenin kaba teca
vüzlerini ortadan kaldırmak lâzımdır. ^Sağdan 
alkışlar) 

Yıkıcı cereyanlar mutlaka önlenmelidir. 
Muhterem arkadaşlar, 

Biran için vatan sathında sıkıntıların, ızdırapla-
rın, yoklukların ve kırgınlıkların hoyrat ve kavu
rucu poyrazları esebilir. Umutsuzlukların ve 
husumetlerin karanlık bulutları göklerimizde 
belirebilir. 

Biz inanıyoruz ki; Türk Milleti tarihinden 
ve bünye sağlamlığından aldığı hızla bu bulutla
rı dağıtacak, vatan topraklarım gönlündeki uç
suz bucaksız sevgimin alın terleriylc işleyip bere
ketlendirecek, yeşertecektir. 

İstikbale giden bu yolun başında, böyle bir 
inanç, gaye ve ümitle dolu olarak heyetinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Eriş. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel ifa
de edelim ki: İçişleri Bakanlığı Türkiyemizıin 
idaresinde her zaman büyük ehemmiyet taşıyan, 
şümullü ve çeşitli âmme hizmetlerinin başlıca ku
manda ve murakabe merkezi halindo bulunagel-
mıiştir. Bizim gibi, en küçük köyden en büyük şeh
re kadar halk önünde ve halk indinde bütün umu
mi ve mahallî hizmetler yoliyle, ihtiyacının yüzde 
binini vatandaşın önüne götürebilen, fakir ve 
geri kalmış memleketlerde idari teşkilâtın gereği • 
gibi çalışmaması en gani gönüllere mutluluğu, en 
cefakeş insanlara canlarını bile kaybettirici neti
celer doğurur'. 

Memleket idaresine böyle hakiki bir adeseden 
bakıldığı zaman umumi ve mahallî hizmetler yoliy
le vatandaşların emrine götürebildiğimiz esasen 
mahdut ve kifayetsiz hizmetlerin her yerde ve her 
zaman halkımıza saygı ile, şefkat ile ve mutlak 
surette tarafsız bir idare cihazı ile sunulmasının 
hudutsuz değeri meydana çıkar. Bu mühim dâva; 
yurt idaresinde hakikatte ve pratikte maalesef çe
şitli sebeplerle hiçbir zaman kemaliyle tatbikat 
bulmuş değildir. Halbuki bu prensibi her türlü 
şartlar altında işler halde tutmak vatandaş huzur 
ve mutluluğunu temin bakımından tahakkuk et
tirilmesi mutlaka .zaruri bir keyfiyettir. Yeni Tür- . 
kiye Partisi Meclis Grupu; bu mevzuda yani 
umumi ve mahallî hizmetlerin vatandaşlara kayıt
sız ve şartsız eşitlik ve. mutlak tarafsızlıkla sunul
masında Devlet ve Hükümet adına İçişleri Bakan
lığının en büyük sorumluluğu taşıdığı kanaatin
dedir. Grupumuz; parti. programımız gereğince 
de, memleket idaresinde bilhassa siyasi kanaatler . 
ayrılığı yüzünden vatandaşlara karşı idarenin ta
rafsızlığını ihlâl edecek ve partizanlığa meylede
cek bütün mesullerin hareket ve tasarruflarını 
adım, adım takibi son derecede ehemmiyetli bir 
murakabe hizmeti telâkki etmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım; çok kısa olarak aşağı

daki hususlara da işaret etmek istiyoruz, maddi 
imkansızlıklar ve teşkilatlarındaki aksaklıklar 
yüzünden artık vatandaş hizmetlerini ifa edemez 
hale gelmiş ve ancak masraflarını karşılar bir 
duruma düşmüş bulunan mahallî idareler, beledi* 
yeler ve özel idarelerin duramlannın süratle as
lanını, idari teşkilâtın kendi bünyesine hâs hu
susiyetleri hazara alarak yenibaştan tanzim edil
mesini, idare âmirlerine tahmil edilmiş bulunan 
maddi ve mânevi ağır mesuliyetlerin karşılığında 
bugün için kifayetsiz bulduğumuz salâhiyetlerine 
mütaallik kanun ve mevzuatın; aynı zamanda, şa
hıslarını da teminat altına alacak şekilde tedvin 

* edilmesini ve umumiyetle idare meslekini daha 
cazip bir hale getirecek dmkân ve şartları tesbit 
ederek bu Vekâlet bünyesinde esaslı ıslahatın 
bir an evvel icrasını lüzumlu ve faydalı bulmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir memlekette asayişinin korunması, huzu

run tesds ve idamesi, o memleket zabıtasının ih
tiyaçlara uygun bir teşkilâta bağlanmış olması
na, yeter derecede bilgi, vasıta ve her türlü im
kânlarla teçhiz edilmiş bulunmasına bağlıdır. 
îç huzur ve emniyetin lâyıkı ile tesis edilmedi
ği bir cemiyette salim ve sıhhatli, iktisadi ve si-

' yasi bir düzenin kurulması ve yaşaması imkân 
dâhilinde değildir. Bü itibarla zabıtanın, Dev
let ve Hükümet bakımindan ne derecede önem
li olduğu ve üzerinde ciddiyetle durulmaya de
ğer bir mevzu bulunduğu kendiliğinden teza
hür eder. Hükümetler, bütçelerini tanzim eder
lerken bu ehemmiyeti göz önünden uzak tutmı-
yarak, zabıta teşkilâtının ihtiyaçlarını en ön 
plânda nazara almaları ve gereği gibi karşılama
yı, basanlarının ana şartlarından biri saymala
rı icabeder. Cumhuriyet hükümetlerinin bütçe
lerini, geriye doğru bir tetkika tâbi tutarsak, 
zabıtamızın ehemmiyetiyle ahenkli bir bütçeye 
hiçbir zaman kavuşmadığı ve konumuza esas 
teşkil eden 1962 bütçesinin de bu bakımdan bir 
yenilik göstermediği görülmektedir. Meselâ 
19İ9 senesinde Devlet bütçesinin Emniyeti Umu-
miyeye ayrılan kısmı, umumi yekûnunun yüz
de iki onda yedisi, jandarmaya ayrılan kısmı 
da yüzde üçü olduğu halde, zamanla inkişaf 
eden ihtiyaçlara Ve muhtelif kanunların zabıta
ya,: tahmil ettiği yeni külfetlere muvazi bir artış 
göstermesi beklenirken, mütaakıp senelerde de 
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bu nisbet düşmekte ve nihayet 1%2 bütçesin* 
de Emniyet Umumiyenüı bir onda sekize ve 
jandarmaya ayrılan tahsisatın da iki buçuğa 
düştüğü görülmektedir. 

Zabıtamız, ileride açıklanacağı veçhile ne 
kadro ve ne de vasıta bakımından ihtiyaçla 
dengeli bir teşkilâta henüz kavuşmamış bulun
duğu cihetle, bu gerilemenin bir hamle ile telâ-
fisi icabederdi. Buna, malî ve iktisadi bakımdan 
imkân görülmese bile, muayyen bir devrede bu 
hedefe vâsıl olmanın plânlı ve programlı izleri
ni bü yılki bütçede görmeyi Yeni Türkiye Par
tisi olarak çok arzu ederdik. Halbuki Hükümet 
programının zabıtaya taallûk eden kısmında, sa
dece iç. huzurun teessüsünde emniyet kuvvetle
rinin basan sağlaması, halktan göreceği ilgiye 
bağlı bulunduğu zikredilmekle iktifa edilmiş, 
Hükümet olarak zabıtanın, halkın emniyet ve 
itimadını tekrar kazanması için maddi ve mâne
vi ne gibi tedbirler alınacağı noktasına temas 
dahi edilmemiştir. Zabıtanın muvaffakiyeti 
için onun, kanunun mümessili ve âmme huzuru
nun teminatı olduğu asla unutulmadan, halk ta
rafından sevgi ve saygı görmesi elbette şarttır. 
Ancak, demokrasi ile idare olunan memleket
lerde iç huzurun ve Devletin taahhüdü altında 
bulunan insan haklannın konulması, o memle
ket zabıtasının zihniyetiyle, vatandaşla olan mü-
nasebetlerindeki davranışiyle de çok yakından 
ilgilidir. Ayınca bir memleket zaJbıtasınm, men
sup bulunduğu milletin medeniyet seviyesi ve 
muaşeretinin bir miyan olduğu da unutulma
malıdır. 

Bundan başka zaman, zaman polise kriz ol
duğundan şikâyet edilen sorumluluk psikozun
dan zabıtanın kurtanİması için, vazife ve salâ
hiyetinin nerede başlayıp, nerede bittiği, yet
kili âmirlerinin kanuni emirlerini icra suretiyle 
yaptığı vazifeden doğacak mesuliyetin şahısla-
nna değil, kumanda mercilerine raci olacağı 
hususlarının süratle kanuni müeyyidelere raptı 
lüzumuna Yeni Türkiye Partisi olarak ehem
miyetle işaret etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; en iyi Hükümet.. 
kendisini en az hissettiren Hükümettir, derler. 
Bu itibarla zabıtanın, vatandaşlarm suç teşkil 
etmiyen tasarruflanna ,, fuzulen müdahil olma
ması, serinkanlı ve anlayışlı bir tutumu itiyat 
haline getirmesi, muvaffakiyetinin bellibaşh 
şartlarmdandır. Diğer taraftan zabıtanın vazi-
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feleri meyamııa girmiyeıı birtakım, idari ve 
hattâ şahsi muamelelerle meşgul edilmek su
retiyle, asli görevlerinin ihlâline sebebiyet ve
ren durumlara artık bir son verilmesi katî za
ruret halini almıştır. Zabıtamızın yukardan beri 
arz ettiğimiz zihniyet ve evsaf içinde vazife gör
mesinin tek şartı; elemanların hususi ve mesle
kî bir eğitime tâbi tutulmasiyle mümkündür. 
Halbuki bu husus bizde cidden üzüntülü bir 
durum arz etmektedir. Halen zabıtamızın fiilî 
kadrosu küçük ve büyük rütbeliler de dâhil ol
mak üzere 13 küsur bin memurdan ibarettir. 
Muhtelif sebeplerle her yıl bu topluluğun tak
riben yüzde on kadar bir kısmı eksilir. Buna 

"mukabil, senede zabıtamıza 1 000 - 1 200 kadar 
yeni polis memuru girmektedir. Bir meslekten 
her sene 1 500 kişi ayrılır ve bunların yerine 
70 i Polis Kolejinden, 150 si Kayseri Polis 
Okulundan ceman 220 yetişmiş polis memuru 
ikame edilirse o meslekin kaç yılda ne hale ge
lebileceği kolaylıkla takdir olunabilir. Nite
kim hakikat bu şekilde tecelli etmiş ve bugün 
fiilî kadronun yüzde yetmişbeşi hiçbir meslekî 
tahsile tâbi tutulmadan, beline bir tabanca, üze
rine resmî elbise giydirilerek hizmete sevk edil
miş durumuna düşmüştür. 

Bu itibarla, polis memurunu yetiştirecek ve 
' onları yukarda tafsilâtiyle arz etmeye çalıştığı

mız vasıf ve zihniyetle teçhiz edecek meslekî eği
tim müesseselerinin ihtiyaca yeter bir duruma 
getirilmesi, tedris müddet ve şeklinin esaslı 
bir surette tesbiti ve yurdumuzun muhtelif böl
gelerinde ve bilhassa amelî ve tatbikî bakım
dan da yetişmelerini teminen büyük şehirlerde 
polis okulları açılması, zabıtamızın ıslahı ko
nusunda vakit kaybedilmeden tatbiki icabeden 
bir lâzime olduğuna inanmaktayız. Bu suretle 
büyük şehirlerde hür ve serbest hayatın her 
an doğuracağı sürprizli ve büyük kütle hare
ketlerini karşılıyaca'k hazır; bir kuvvet teşkil 
etmek noktasından muzaaf bir faydası da 
olacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Polis memurluklarına alınacakların tahsil 

durumu da uzun zamandır münakaşalara mev
zu teşkil ̂ etmektedir. Tahsil seviyeleri ne olur
sa olsun bu mesleke karşı isteksizliğin sebeple
rini burada tahlile değer görmekteyiz. Son de
recede ağır ve mesuliyetli bir hizmet olduğuna 
şüphe olmıyan zabıta meslekini, şartlarına uy-
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gun maddi ve mânevi imkânlara 'kavuşturma
dıkça, mensuplarının terfihi ve istikballerinin 
temini bakımından gerekli tedbirleri almadık
ça ve bu mesleki, hakkı ve lâyıkı olan şerefli 
mevkie yükseltmedikçe aydın gençlerimizin rağ
betini beklememize imkân olduğunu da pek 
tahmin etmiyoruz. 

Diğer taraftan polisin kendi bünyesinde ke
sin hatlarla ayrılmış, ihtisas şubelerine bölün
mesi ve üniformalı zabıta hizmetleriyle sivil 
vazifelerin artık ilmileşmiş tarifine uyularak, 
zabıtamızın rasyonel bir iş, ve ihtisas bölümüne 
kavuşturulması, zamanı gelmiş. ve hattâ geç
miş bulunmaktadır. Bundan başka zabıtayı, 
kadro bakımından da kısa bir talhlİle tâbi tut
mak çok faydalı olacaktır. Muasır medeni dev
letler zabıtasmdaki ilmî esaslar göz önüne alın
madan kadronun ihtiyaca uygun bir raddeye 
getirilmemiş olduğu tesbit olunmuştur. Bcnebi 
memleketlerde nüfus başına 140 ve âzami 353 
kişiye bir polis memuru isabet ederken, Anka
ra'da ancak 1 600 nüfusa bir memur isabet 
ettiği de katiyetle sabittir. 

Zabıta meslekini daha cazip bir hale ge
tirmek, vasıf ve şartlan haiz kalifiye eleman
larla takviye etmek ve en kısa bir zamanda 
medeni memleketler seviyesine ulaştırabilmek 
için bu meslek mensuplarının, Devlet ve husu
si sektörde çalışanlara tanınmış birtakım mad
di imkân ve refahlardan istifadelerini temin et
mek gerekmektedir. Ezcümle; terfi, nakil gi
bi hususları esaslı prensiplere bağlamak, 8 sa
atlik mesai usulünü behemehal tatbik etmek, 
büyük şehirlerde lojman mevzuunu süratle ele 
almak, emniyet müdürlerine meslekin ehem
miyeti ve hıısusiyetiyle mütenası$> temsil veya 
makam tazminatı vermek bu meslek mensup
larının efradı ailelerinin sıhhat ve tahsil du-
rumlariyle, sıosyal ihtiyaçlarını garanti altma 
almak, siyasi cereyanlardan, tesir ve tazyikler
den mutlak surette uzak kalmalarını sağlamak 
gibi (hususları temin edilmek icabeder. Bilhas
sa sıhhi muayeneler neticesinde tesbit edile
bilen rakamlara göre umumi kadroya nazaran 
yüzde oniki nisbetinde vereme muşabolan me
mur bulunmaktadır.* Takdir buyurursunuz ki 
tüberkilöza tutulmuş ve tedavi görmüş olan 
bir memuru eski vazifesinde istihdam etmek 
mümkün olmadığı gibi böyle bir hali his ve 
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vicdan ölçüleriyle de telif etmek kabil değil
dir. Binaenaleyh, bu meslek mensuplarına !hiç 
değilse, büyük şehirlerde (kalori üzerinden sı
cak yemek yedirmek çok isabetli bir (hareket 
olacaktır. Dolayısiyle bunun temini, bir istisna 
veya fedakârlık değil, normal mesai yapan 
ekser Devlet ve iktisadi teşekkül mensuplarına 
esasen gösterilmekte olan atıfetin zabıtaya da 
teşmili olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Ayrı bir 'hususiyet arz etmesi bakımından 

İstanbul Zabıta Teşkilâtının kendisine hâs bir 
te'şekkül haline getirilmesini faydalı 'telâkki 
etmekteyiz. Her ne kadar buigün ineri kanun
lara göre bir vilâyette mahallin en büyük mül
kiye âmiri o vilâyetin birinci derecede zabıta 
âmiri 'hüviyetini taşımakta ise de şimdiye ka
dar olduğu gibi, bugün de İstanbul'da cereyan 
eden bütün vakayi'in muhatap ve mesulünün 
emniyet müdürleri olduğu da bir hakikattir. 
(Bâzı mülhim ıhâdiselerin vukuunu mütaakıp İl 
İdaresi Kanununun bu âmir hükmü ısrarla tat
bik edilmek istenmişle de,- tatbikatla telif et
mek mümkün olamamış ve durum arz ettiğimiz 
şekilde devam edegelmiştir." Çok eski devirler
de istanbul 'da tatbik edildiği ve halen de Pa
ris ve bâzı ecnebi memleketlerdeki usule uygun 
olarak bu şe'hri üç veya dört emniyet müdür
lüğü mıntakasına tefrik suretiyle tek elden ida
re etmek çok isabetli bir (hareket olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün 'demokrasi ile idare olunan memle

ketlerin çok ciddî bir tehlike olarak kabul et
tikleri ve bu mevzuda gerek fikir sahasında ve 
gerekse sureti mahsusada yetiştirilmiş zabıta 
teşkilâtları vassıtasiyle amansız mücadeleye gi
riştikleri .'komünizmin, memleketimiz için de 
aynı ehemmiyeti taşıdığı inkâr edilmez bir 
'hakikattir. Kendisine hâs birçjok değişik me
totlarla son derecede usta bir strateji ve tak
tikle çalışan komünizm propagandacısı, (komü
nistten başka .her türlü kılık ve hüviyete bü
rünen bir mahlûktur. Cemiyette, en revaçta 
olan Ihanigi fikir cereyanı, varsa o kisveye gi
ren ve en 'hâlis niyetli, en memleketsever züm
re arasına dahi, »onlar kaçlar canlı ve samimî 
bir heyacanla katışmış görünen, bu tehlikeli 
unsurları, ayırıp temizlemek ve zararlı çalış
malarına son vermek için zabıtamızda bu işle 
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görevli bölümün çok ıgeniş imkânlarla hususi 
bir eğitime tâbi tutulması kati bir ihtiyaç 
halini almıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Yukardan beri açıkladığımız durum ve tat

bikinde fayda mülâhaza ettiğimiz tavsiyeler; 
zabıtayı bir küllolarak yani polis ve jandarma
mızı birlikte mütalâa ederek vardığımız neti
celerdir. Jandarmamızın ıslaihı için bunlardan 
ayrı olarak öne sürebileceğimiz fikirler şunlar
dır. Esasen, kısa bir süre için silâh altına alına
rak, bunun mühim bir kısmını askerlik, diğer bir 
kısmını da zabıta eğitimi ile geçiren elemanların, 
zabıta hizmetini ifa için pek az bir müddetleri 
kalmaktadır. Bu yüzden demokratik rejimimizin 
inkişafı ile beraber çok ehemmiyet arz eden^köy 
vo kır zabıtası hizmetleri büyük zorluklarla ted
vir edilebilmektedir. Bu itibarla zabıtanın, şehir 
vo kır zabıtası diye ikiye bölünmesi ve hattâ bü
tün zabıta hizmetlerinin tek merkeze bağlanarak 
memleketimizin, kolluk işlerinin en iktisadi ve 
rasyonel bir tarzda tedvirini teklif ve temenniye 
şayan bulmaktayız. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Yeni Türkiye Partisi namına sözlerime son ve

rirken vefakâr idare âmirlerimizle bütün imkân
sızlıklarına rağmen tarihî başarılar kazanmış 
Türk polis ve jandarmasının bugüne kadar uh
desine düşen vazifeyi büyük bir gayret ve mahru
miyetle yerine getirmek için canı ve kanı pahası
na çalıştığını ve halen de çalışmakta olduğunu ifti
harla arz etmeyi zevkli bir vazife, şerefli bir borç 
telâkki ederim. 

Uzun yıllar hizmetinde bulunmakla gurur 
duyduğum Türk idarecisinin ve zabıtasının bu eş
siz başarısı, mensubolduğu aziz milletimizin da
marlarındaki kandan, vatan ve memleket sevgi
sinden ruh ve hayat bulmuştur. Yüksek huzurla
rınızda Türk idarecisini, polisini ve jandarması
nı, takdir ve tebcil etmekle, Büyük Meclisinizin 
de hissiyatına tercüman olduğuma inanarak Sa
yın Dahiliye Vekiline ve vekâlet mensubu arka
daşlarıma başarılar diler hepinizi tekrar hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına Sayın 
Ertem. 

A. P. MECDtıS GRUPU ADINA ÎLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 
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Adalet Partisi Grupu adına İçişleri Bakanlığı 

hizmetleri ve bütçesi hakkındaki görüşlerimizi 
arz edeceğim : 

Emniyet ve jandarma : 
Anayasamızın ikinci kısmında, temel haklar 

başlığı altında sayılan kişi hakları, sosyal haklar, 
siyasi haklar ve hürriyetlerin gerçekleşebilmesi 
için her şeyden evvel maddi ve harici nizamın de
vamının sağlanması lâzımdır. 

Bunun için, âmme intizamını tesis ve muhafa
za Devlet hizmetlerinin ilkidir. 

Devletimizde bu vazife polis ve jandarma teş
kilâtına mevdudur. 

Demokratik bir rejimde, hürriyetlerin kulla
nılmasının normal neticesi olarak basında ileri 
geri, sert yumuşak neşriyata raslanması, türlü 
mitingler, .gösteri yürüyüşleri, çeşitli konferans 
ve toplantılar tertibedilmesi, yapıcı ve yıkıcı be
yanatlar verilmesi tabiîdir. 

Yalnız, vatandaş, bunların asla âmme intiza
mını ihlâl edemiyeceğinden, zabıtanın her türlü 
maddi ve harici karışıklık ve intizamsızlığı önli-
yebileceğinden emin olmaktır. 

Bu inan ve emniyetin yerleştirilmediği bir 
memlekette huzur, iktisadi kalkınma ticari geliş
me, ilmî araştırma olamaz. 

Böylece de, medeni memleketlerle aramızdaki 
mesafe, bütün memleket severlik iddialarına rağ
men artmaktadır. 

Binaenaleyih, Hükümetin önce mevzu hukuk 
nizamının zorla değiştirilemiyeceği itimadını ya
ratması ica'beder. 

Bu emniyet, ancak, güzel beyanları şüpheye 
düşüren fısıltıların yalan oldukları icraat ile 
umumi efkâra gösterdiği zaman doğacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zabıtanın, âmme intizamını tesis ve muhafaza 

edebilecek kudreti kazanabilmesi için, moralinin 
yükseltilmesi, muzır ve anarşik cereyanların yay
gara ve tezvir ile yıpratıp göçtürmesine karşı ko
runması lâzımdır. 

Bu sebeple dünyada eşine raslanmıyan bir 
feragat ve tahammülle çalışan polis ve jandar
manın mesai müddetleri düzenlenmeli, yıpran
ana hakkı tanınmalı, sosyal ihtiyaçları gideril
meli, tâyin, nakil ve terfileri değer esasına da
yanan objektif prensiplere bağlanmalı, perso
nel onöre edilmeli, yıldırıcı hareketlerden ko
ruyucu hükümler tedvin olunmalıdır. 
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j Girişteki tahsil derecesi mübalâğa edilmiye-

rek polis meslekine zeSki, kabiliyetli, sıhhatli, 
'karakterli gençler alınıp, maaşlı, uzun devreli 
eğitime tâbi tutularak, (meslekine candan bağ
lı, halkı seven, hürriyet ile nizamın sınırların! 
takdir edebilen kifayetli elemanlar 'meslek için
de hiyerarşik murakabe kurulmak suretiyle ye-
tiştirilmelidıir. 

Eğitime büyük ehemmiyet verilmesi gerekir
ken 1909 seıne'sinde açılan ve polis meslekine 
büyük hizmetler yapan tarihî Yıldız Polis Oku
lunun birlkaç ay evvel kapatılması pek acıdır. 

I Mütareke idaresinin ancak yuvasın/dan ayrila-
hMiği, Cumhuriyet idaresinin tekrar Yıldız'a 
yerleştirdiği bu okulu kapatan içişleri Bakanı 
polis tarihinde teşekkürle anılmıyacaktır. 

İçişleri Bakanından kendisinden evvel işle
nen bu hatanın tashihini istemekteyiz. 

Zabıtanın, âmane intizamını bozacak fiillere 
takaddüm ile bertaraf edebilmesi için teknik 

i vasıtalarla teçhiz edilmesine önlem ve hız veril
melidir. Gerek jandarmamın, gerek poliste tel
sizle mücehhez motorlu devriyeler kâfi .miktara 
yükseltilmelidir. 

Asayişi bozucu olayları zamanında haber al
mak, kâfi kuvvetle vaka ma'halline yetişmek 
önleyici zabıtanın başarı şartıdır. 

Bu maksatla motorlaşmak, telsiz ve telefon 
irtibatını mükemmelleştirmek: zarurettir. Kaza 
ve vilâyet irtibatlarının PTT İrattı ile temini 

i çareleri aranarak jandaııma imkânlarının köy
lerin telefon irt ibatlıda kullanılma'm-asının fay-

I dalı olacağı zannındayız. 
Vilâyetler idaresi : 
Tarihimizde pek şerefli, (milletimizin ruhun

da pek derin yeri olan Valilik ve Kaymakamlık 
müesseseleri Cumhuriyet devrinde sadece Hü-

| künıetlerin 'başları dara düştüğünde iltifat et
tikleri müesseseler haline gelmiştir. 

Buna rağmen, aziz halkımızın gönlünde hâ
lâ en sağlam müesseseler olarak yaşamaktadır
lar. 

Vali, Devletin, Hükümetin temsilcisi ayrı 
ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari 
ve siyasi yürütme vasıtasıdır. 

Bütün Bakanlıklar adına ('îcrai karar lar) . 
alır, (Âmme kudretini) kullanır. 

Vali vilâyette âmme hizmetlerini bütünü ile 
alıp, plânlar, koordine eder, Marede vahdeti 
sağlar. Kaymakam da valinin nezaret ve mura-
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kabesi altında ayni vaadfeyi görür. Valinin, ba* 
sarı sağlıyabilnıesi için, hâdiseleri tanıması, mevi 
zu hukulku bilmiesi, idari nosyona sahibolması 
şarttır. 

Valilik işgal edildikten sonra öğrenilecek 
bir makam olmayıp yetiştirildikten sonra işgal 
edilecek bir makamdır. 

Meslek dışı gelenlerin, şahsi meziyetleri ile 
sempati kazanmaları, gelişlerini sağlıyan 
özel muhitten aldıkları imtiyazla gösterdik* 
leri celâdet, uzaktan bakanlara karşı hakikat» 
leri gizliyebilirse de değiştiremez. Bu zevatın 
aynı zamanda, sahiboldukları imtiyazla, idare* 
nin, hukuka 'bağlılığını ihlâl etmekte oldukf 
lan da bir gerçektir. înanımızca, valiliğin tabi$ 
kaynağı kaymakamlık, İçişleri Bakanlığını^ 
temeli de kaymakamlardır. | 

Değerli gençlerin kaymakamlığa rağbetini 
sağlıyacak maddi ve mânevi şartlar hazırlani 
malı, bu kıymetlerin kaymakam olarak tatmnj 
edilmeleri esas kabul olunmalıdır. Hale4 
570 kazadan 190 ınm münhal bulunması bu zaj 
ruretin açık ifadesidir. Müesseseye gölge düf 
sürmemek maksadiyle kaymakamların seçiliş^ 
yetiştirilişleri üzerinde durmak mecburiyeti 
vardır. Hepsinin, tefriksiz dış memleketler^ 
yollanarak görgülerinin artırılması lüzumluj-
dur. 

Teftiş Heyeti : | 
Teftiş sistemi ve zihniyeti ıslaha muhtaçtır]. 

Sistem, formaliteci, çekingen, pasif, kırıcı, ge^ 
çimsiz idarecileri tasfiye eden; halkı seveı^ 
mesai arkadaşlarını sayan, yapıcı, enerjik, müşj-
fik, aklıselimine ve karakterine güvenilir ida> 
recileri ariyan, bulan, teşvik ederek yetiştiren 
hale sokulmalıdır. 

tdare, çok zaman, çalışıp başarı sağlıyanla 
tembel ve başarısızı birbirinden ayıramamaktan
dır. 

Türkiye'de mesuliyet daima icrai olmuş
tur. Yalnız, iş yapanlar, yaptıklarından mesul 
tutulmuştur. 

Neticesi ne kadar ağır olursa olsun hiçbir 
* vazifelinin yapması gerekenleri yapmadığın

dan sorumlu sayıldığı görülmemiştir. Haset Jh-
bar ve şikâyet mekanizması da hep çalışanlar, 
eser verenler hakkında işler, idarenin başa
rısı^ bu dertlerin halledilme derecesine bağlı 
olacaktır , 
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Mülki taksimat : 

' Mülki taksimat hakkındaki görüşlerimiz kı
saca şudur : 

îl kurulmasında veya merkezinin tesbitin* 
de coğrafi, iktisadi, içtimai, tarihî münasebet
ler ile kamu hizmetleri icapları rol oynar. Bu 
yaratıcı olaylardan bir yerde biri, başka yer
de diğeri baskın olur. Bu sebeple, en ilmî 
kararlarda bile büyük nisbette takdir ve ka
naatlere dayanılacağı gerçektir. Şu halde, ciddî 
zaruretler oJmadıkça, uzun yıllardır alışılmış, 
'bina yatırınrılan yapılmış vilâyet kuruluşları
nın değişti ?i.'memesi gerektiğine; istikrarın 
getireceği huıurun, rasyonel denilecek değişik
liklerin temin edeceği faydalardan kıymetli 
alacağına, israfı önliyeceğine, kasaba ve şehir
lerarası husumetleri kaldıracağına inanıyo
ruz. 

Hizmeti vatandaşın ayağına götürmek gerek
çesiyle küçük küçük ilçeler kurulmasının aley-
hindeyiz. Bu ilçeler gerekçeleri hilâfına hiz
met yerine külfet getirmektedirler. Yapılan 
hesaplara göre en dar kadrolu ve 24 000 nü
fuslu bir ilçede personel ve cari masraf nü
fus başına yılda 15 liradır. O halde ilçe kurul
masında nüfus miktarı ve yüz ölçümü başta 
gelen faktörler olarak ele alınmalıdır. 

Nüfus işleri : 
Vatandaşla yakın ilgisi olan nüfus dairele

rinin mefruşatı perişandır. Büyük feragat ve 
vazife aşkı ile çalışan nüfus memurlarımız kadro
suzluktan 30 lira asli maaşın üstüne çıkamamak
tadır. 1 100 nüfus dairesinde sadece 90 odacı 
vardır. Bu ihtiyaçların hallini , birçok hakla
rın doğumunda veya kaybında başlıca âmil 
olan nüfus sicillerinde sihhatin teminini iste
mekteyiz. Vatandaşlık Kanununun Anayasanın 
esasları dâhilinde yeniden tedavisini lüzumlu 
bulmaktayız. 

Mahallî idareler : 
Demokrasinin temeli mahallî idarelerdir. 

Vatandaşın, âmme hizmetlerinin işleyişine iş
tiraki demokrasinin zaruri icabıdır. 

Bizde tatbikat bunun aksi olmuştur. Ba
kanlıklar, vilâyetleri, belediyeleri şube müdür
lerinin büroları haline sokmuşlardır. Biz 
A. P. si olarak bu zihniyetin terkini istemekte
yiz. Organları seçimle teşekkül eden, mahallî 
arzu ve ihtiyaçları gerçekleştirecek olan ma-
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hallî idarelerin kararlarına Devlet vahdetini ( 

bozmadıkça, Hükümet Programının ana gayele
rine aykırı olmadıkça karışılmaması fikrinde
yiz. 

Mâkul derecede idari vesayeti kabul et
mekte, mahallî idarelerin istiklâli anlayışını 
zede'liyen müdahale tarzını reddetmekteyiz. 
Mahallî idareler, karar ve fiillerinin mükâfa
tını veya "mesuliyetini görmelidirler. Böylece, | 
tüzel kişiler kendilerini ıslah etmesini, vatan
daş da değerli temsdlci seçmesini öğrenecek
tir. 

Mahallî idareleri özenti olmaktan kurtarma
nın diğer şartı, hizmet ifa edöbilecek malî kay
nakların sağlanmasıdır. Bu, çok elzem bir me
seledir. 

Vilâyet, belediye ve köy tüzel kişilikleri ku
ruluş kanunlarının, yukarıdaki prensipler dâhi
linde ıslahını, gelir kanunlarının hizmet yapa
cak kaynaklar temin edici hale sokulmasını lü
zumlu bulmaktayız. 

Devlet yardımlarının, bir esasa bağlanması- j 
m, yardımların mahallî teşebbüsü kösteklememe
sini, tüzel kişilerin bağımsızlığını zedelememesi
ni arzulamaktayız. 

Mahallî idareler esas prensiplerini böylece 
hulâsa etmiş olmamıza rağmen, köylerimizden 
ayrıca bahsetmeden geçemiyeceğiz. 

Köylerimiz, kuruluşları, örf, âdetleri, anane
leri ile çok değerli tarihî varlığımızdır. 

Türk milletinin kahramanlığı, vatanseverli- j 
ği, yüksek hasletleri köyden başlar. 
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Dıştan ve* içten gelen soysuz cereyanlar Tür

kiye'de arzu ettikleri tahribatı yapamıyorlarsa 
hu, köylerimizin salğam bünyelerinden ve köy
lülerimizin sağduyulanndandır. Bunun içindir 
ki, muzır cereyanlar, köye girmek, köyün mil
lî inanışlarını yıkmak istemektedirler. 

Biz A. P. olarak bu kıymetli varlığı, tarihi
mizin bütün cefasını ve yükünü çekmiş bu aziz 
insanları, inanlarına, örf, adetlerine, ananeleri
ne ve şahıslarına içten sevgi, hürmet duyup, 
şefkat gösteren bir idare ile refah ve huzura 
götürmek azmindeyiz. (Alkışlar) Köy Kanunu
nun bu ruh içinde tadili ile köye kendisini ida
re yetkisinin tanınmasını, bütçesine yeter gelir 
kaynağı sağlanmasını arzulamaktayız. 

Bütçenin rakamlarına gelince : 
1962 yılı bütçesini bir intikal bütçesi sayıyo

ruz. içişleri Komisyonunca, tahsisatları bütçele-
riınideki tasıaırrufîıa Ikaırısılıanımıak üzere kaibuüı 'edil
miş bulunan, polislerin tayın bedellerinin ordu 
mensupları derecesine yükseltilmesi, kaymakam
larla bu sıfatı kazanmış olan Bakanlık mensup
larına tazminat ödenmesi, Bakanlığın merkez ve 
taşra teşkilatındaki tâli memurlar kadrolarının 
yükseltilerek ayarlanması hakkındaki üç kanun 
teklifi T. B. M. Meclisinin tasvibine mazhar 
olabilirse personel işleri hakkmdaki temennile
rimizin tahakkuku yolunda ilk adımlar atılmış 
olacaktır. 

Hepinizi hürmetli selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bugün, saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,35 



KÂTİPLER 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
Kadri özek(îzmir), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Yoklama 
yapılacaktır. 

(Haklkâri seçim, bölgesine kadar yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Konuş
malara devam ediyoruz. 

Şinidi İçişleri bütçesinde söz Cumhuriyet 
Halik Partisi Meclis Grupu adına Osman Sabri 
Adarındır. 

Buyurun. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA OSMAN 
ıSABRÎ ADAL (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 

Millî Birlik Hükümetinin dürüst ve tarafsız 
idaresi altında yapılan seçimleri mütaakıp ikti
darı devir alan Büyük Meclisinizin güven oyu ile 
işbaşında bulunan Karma Hükümetin üç aylık 
kısa hizmet süresindeki iç politika tutumunu 
Cumhuriyet Halk Partisi görüşü olarak kısaca be
lirtmeme müsaadelerinizi rica ederim. 

Hükümetin iç politikası programında hiçbir 
tereddüde ve yanlış anlayışa imkân bırakmıyaeak 
şekilde açık ve kesin bir ifade ile izah ve ilân 
olunmuştur. 

Filhakika, Hülkümet politikasının ana hatla
rını tesbit eden şu esaslı noktalar üzerinde dikka
timizi daima uyanık tutmak parti olarak ilk va
zifemizdir. 

«... Millet Meclisini kesin bir karaı; ile temin 
ederiz ki, memleket idaresinde vatandaşın müna
sebetleri ve hakları, siyasi kanaat ayrılığından 
dolayı hiçbir fark -göstermiyecektir. Jandarma 
karakolundan ve köy mulhtarmdan yüksek idare 
makamına ve banka kredilerine kadar hiçbir yer
de, vatandaş hiçbir sebeple eşit olmıyan muamele 
görmiyecektir.... Devlet kaıpısında ve âmme mües
sesesinde partizanlığı imkânsız hale getireceğiz. 
Vatandaşlar arasında ahengi ve huzuru temin et
mek için, bu hastalığın tedavisine başlıca ehemmi
yet veriyoruz, 

İç politikada acele olan bir ihtiyacımız asayiş 
kuvvetlerinin kanun içinde başarılı bir surette 
çalışacak bir hale getirilmeleridir. Geçmiş olay
ların tesiri altında asker çekildikten sonra, en 
ehemmiyetli mesele polis ve jandarmanın kıyme
tini ve mânevi itibarını vatandaş gözünde sağla
maktır. Vatandaşın itibarı yanında asayiş kuvve
tinin nefsine güveni ve vazifesine bağlılığı kuv
vetlenecektir. Bu neticeyi elde etmek hem idare 
makamlarımızın, hem vatandaşlarımızın salim an
layışı ile mümkün olabilir.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu salim ve basiretli politikayı, gölıgeliyecek 

menfi bir davranışa raslanmadığmı memnuniyet
le ifade edebiliriz. Son yılların acı tecrübelerini 
göz önünden uzak tutmıyan bu politikayı başarılı 
kılmak, her türlü düşüncenin üstünde millî bir 
hedef ve demokratik rejimi temel müesseseleri ile 
kurmak 've korumak için kutsal bir gayedir. 

Gerçekten bugünün ilk ana dâvası vatandaş
lar arasında huzuru ve iyi münasebetleri sağla
maktır. İnsaflı herkesin, Hükümetin bu uğurda 
sarf ettiği ciddî gayretleri teslim etmemesine im
kân tasavvur etmiyoruz. Durumun nezaketini ve 
ehemmiyetini takdir ediyoruz. Bu bakımdan da 
Hükümeti, bu politikasında samimiyetle destekle
mekte dovam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
İçişleri Bakanlığının, çok partili ve demok

ratik hayata girdiğimizden bu yana ağır ve me-
suliyetli bir çalışma içine sürüklendiği yüksek 
Meclisinizce malûm olan bir hakikattir. İçişleri 
Bakanlığı bu devre zarfında siyasi mücadelele
rin doğrudan doğruya, ve bilhassa son yıllarda 
içine girmiş ciddî ve siyasi sorumluluklar yük
lenmiş, aslî vazifelerinden uzaklaştırılmıştır. 

Karma Hükümetin kısa hizmet süresinde, 
Bakanlığın, kanunların ve Hükümet programı
nın çizdiği siyasi ve idari hedefler içerisinde ve 
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yeni bir zihniyetle ve vazife anlayışı ile çalış
tığını memnuniyetle görmekteyiz. 

Bakanlığın hizmet sahasına giren emniyet 
ve asayişin korunması, iller idaresinin yönetimi, 
geniş mahallî idare hizmetlerinin murakabesi 
gibi çok önemli konular artık içişleri Bakanlı
ğında plânlı, bilgili bir çalışma içinde ciddî ola
rak ele alınmalıdır, içişleri Bakanlığının, bil
hassa özel idareler, belediyeler ve köy idare
leri bakımından diğer bakanlıklar ve bil
hassa imar ve iskân Bakanlığı ile olan müna
sebetleri, kesin olarak tâyin ve tesbit edilmeli 
ve merkez teşkilâtının yeniden gözden geçirile
rek ıslahı çareleri aranmalıdır. Bizim düşünce
mize göre bilhassa, mahallî idareler sahasında 
içişleri Bakanlığının bugünkü teşkilât durumu 
Hükümetin, sosyal ve ekonomik plânlama mev
zuundaki etraflı ve ciddî çalışmalarını takipte 
güçlüklerle karşılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Üzüntü ile söyliyelim ki, içişleri Bakanlığı 

yıllardan beri şehir ve köy idareleri sahasında 
ehliyetli, bilgili mütehassıs elemanlar yetiştir
mek hususunda özlenen seviyeye ulaşamamış
tır. özel idare ve belediyelerimizin hizmet sa
hası gittikçe genişlemiştir. Bu müesseseler, ma
hallî mahiyette türlü iktisadi teşebbüslere ya 
doğrudan doğruya veya iştirak sureti ile katıl
mışlardır. Memleketin bütün bölgelerine dağı
lan ve vatandaşlarımızla çok yakından ve karşı 
karşıya temas halinde bulunan bu teşkilâta, 
her bakımdan yardımcı olacak, verimli çalışma
larını sağlıyacak, hukuki, ekonomik ve teknik 
bir kontrol hizmetini görecek daha geniş müte
hassıs bir merkez teşkilâtı ve kadrosuna ciddî 
olarak zaruret görmekteyiz. 

Devlet hizmetleri ile mahallî idare hizmet
lerini katî sınırları içerisinde tesbit işini de 
Hükümet ele almalı ve bakanlıklar arasında da, 
bu konuda bir koordinasyon kurmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Illerimizirt idaresi üzerinde de, görüşümüzü 

ayrıca ifade etmek isteriz. 
Son yılların siyasi hâdiseleri, bizi valilik 

müessesesi üzerinde ciddî olarak durmaya sevk 
etmelidir. Bugünkü idarî sistemimiz, valiyi, 
Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı 
her bakanın mümessili ve bunların idari ve si
yasi yürütme vasıtası olarak kabul etmiştir. 
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Valiler, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bun
ların yüklediği ödevleri yerine getirmek için 
genel emirler çıkarırlar ve tatbik ederler. Ve 
yine valiler adlî ve askerî teşkilât dışında kalan 
bütün Devlet daire ve müessese, işletmeleri, 
özel iş yerlerini, özel idare, belediye ve köy 
idareleri ile bunlara bağlı tekmil müesseseleri 
denetler ve teftiş ederler. Ve nihayet vali il 
içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmaz
lığının, tasarrufa mütaallik emniyetin, kamu 
esenliğinin sağlanması ve önleyici zabıta yetki
sine sahiptir, i l genel idaresinin başı ve mercii 
validir. Bakanlıkların illerde bulunan teşkilâtı 
da valilerin emri altındadır. 

Bu kadar önemli görev, yetki ve sorumlulu
ğu üzerinde toplıyan bir müessese her bakım
dan Büyük Meclisin ve Hükümetin dikkat, alâ
ka ve murakabesine tâbi olması gayet tabiîdir. 

Valilik müessesesi, son yılların siyasi çekiş
meleri ve buhranları içinde bilhassa zedelenmiş
tir. Siyasi iktidarların birinci derecede icra 
vasıtası olması dolayısiyle ve sıkı bir merkezi
yetçiliğin ağır baskısı altında prestij bakımın
dan ciddî kayıplara uğramıştır. Siyasi cereyan
lar ve davranışlar karşısında Devletin temsil
cisi olmak vasfının tabiî icabı olan tarafsızlık 
durumunda gedikler açılmıştır. -

Diğer taraftan, bu şartlar altında, Devlet ve 
mahallî idare hizmetlerinin genişlemesi, halk 
ihtiyaçlarının gittikçe artması karşısında, sos
yal, ekonomik ve kültürel hizmet sahasın/la nâ
zım, birleştirici ve koruyucu rol oynaması za
ruri olan bu müesseseye, kâfi ehliyet ve kabili
yette bilgili ve tecrübeli eleman bulmak, bulu
nanları da muhafaza edebilmek bir hayli güç-
lcşmiştir. 

Merkezden ve mahallinden durmadan yapı
lan tazyik ve müdahaleler, valileri her türlü 
emniyet ve garantiden mahrum bırakmıştır. 
Son yıllar zarfında, diğer Devlet teşkilâtı için
de en çok tahribe uğrıyan müessese, valilik mü
essesesi olmuştur. 

Programı ile, sosyal, ekonomik, kültürel ve 
idari reformları gerçekleştirmeyi esaslı bir he
def olarak tesbit ve ilân eden Hükümet ilk 
plânda bu müesseseyi itibarlı, ehliyetli müessir 
bir duruma getirmelidir. 
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Muhterem arkadaşlar, I 
Bu arada şurasını da belirtmek isteriz ki, I 

tçişleri Bakanlığı kaymakamlar üzerinde de 
ehemmiyetle eğilmelidir. Bugün 200 e yakın 
ilçemiz kaymakamsızdır. Yukarda işaret ettiği
miz âmillerin tesiri ile birçok kaymakam vazi
fesinden uzaklaştırılmış veya başka Devlet I 
dairelerine veya hususi sektöre ayrılmak zorun
da kalmıştır. Ağır, idari mesuliyetlerin ve malî 
sıkıntıların ve türlü mahrumiyetlerin baskısı 
altında vazife göremiyen bu elemanların duru
mu, Bakanlıkça ciddî bir etüde tâbi tutulmalı- I 
dır. Ilçelerimizdeki hizmetlerin ve umumi kal- I 
kınmamn öncüsü ve tatbikçisi bu idareci kad- I 
roda, ehliyetli, bilgili ve dinamik genç aydın
ların çalıştırılması için bu vazifelerin, emni
yetli, istikrarlı ve itibarlı, cazip hale getirilme
sinde katî bir lüzum olduğuna kaaniyiz. Aynı 
zamanda, bu elemanların hizmet içinde yetişti
rilmeleri için lâzım olan tekâmül kurslarının 
tertiplenmesi, bu maksatla Türkiye ve Orta -
Doğu Âmme idaresi Enstitüsü ve Siyasal Bil
giler Fakültesi îdari ilimler Enstitüsü ile sıkı I 
bir iş birliği yapılması çok faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, I 
Mahallî idareler hakkındaki görüşümüzü de I 

kısaca ifade etmek isteriz. Partimiz mahallî ida
relerdeki genel karar organlarının, halk tara
fından seçilmesi esasını demokrasinin temel eği
timini ve faydalarını en uzak bölgelere yay
mak bakımından lüzumlu saymaktadır. Mahallî 
idareler her demokratik devletle rejimin temel 
unsurlarını ve ilk kademelerini teşkil etmiş
lerdir. * Genç demokrasimizin gelişmesinde ma- I 
hallî idarelerimizin rolü çok büyük olacaktır. 
Merkezi idarenin mahallî idarelerin kuruluşun
da, işlemesinde ve gelişmesinde malî ve teknik 
yardımı şarttır. Bu bakımdan îojişleri Bakanlı
ğına da önemli vazifeler düşmektedir. Mahallî 
idareler Maliyenin Hükümetçe girişilen (Malî 
reform) çalışmalarında ehemmiyetle göz önün
de bulundurulmasını, ve bu idareleri malî kay
naklar bakımından işler hale getirilmesini te
menni ediyoruz. 

Diğer taraftan, Demokratik Rejimin tabiî 
icabı olan, siyasi parti mücadelelerinin, mahal
lî idare seçimlerindeki tatbikatı - Üzüntü ile 
söyliyelim ki - birer âmım" hizmeti organı olan 
bu müesseselerin, özlenen bir olgunluk içinde 
tekâmülüne engel olmuştur. Mahallî idareler- | 

21. 2 .1962 O : 2 
deki karar organlarının, seçimle iş başına gel
mesi, bu idarelere tamamen siyasi bir hüviyet 
verilmesi gibi, yanlış bir geleneğin kurulması- # 
na sebep teşkil etmemesi icabeder. Bu idarele
rin karar organlarını teşkil eden üyelerinin par
tili hüviyetleri ve partici zihniyetleri idarelerin 
personeline de tesir etmh ve bu hizmet mües
seselerinin tarafsızlık fonksiyonunu felce uğ
ratmıştır. öte yandan mahallî idarelerin per
sonel politikası, Devletin murakabesinden uzak 
tutulmuş, ehliyet sistemi unutulmuş kayırma ve 
askı rejimi içerisinde, verimsiz ve halk naza
rında antipatik kurullar haline düşürülmüştür. 
Bu itibarla hazırlanmakta olan mahallî idare
ler seçim kanunlarının siyai grupları Meclis
lerde temsil ettirecek ve böylece ayırıcı cere
yanları önliyecek bir sistemi, esas olarak alma
sını uygun bulmaktayız Mahallî idarelerde 
partizanlığın katî şekilde önlenmesi için bütün 
kanuni ve idari tedbirlere başvurulmasını 
da Hükümetten İsrarla rica etmekteyiz, içişleri 
Bakanlığının şimdiye kadar üzerinde durulma
mış olan mahallî idareler personelinin ehliyet
li ve bilgili vatandaşlar arasından seçilmesini 
ve bunların hizmet sırasında eğitimi için de 
ciddî bir programla faaliyete geçmesini zaruri 
görmekteyiz. 

özel idarelerin, son yıllarda personel mas
raflarının artması ve gelir kaynaklarının kifa
yetsizliği dolayıisı ile verimli bir çalışmayı ger
çekleştiremediği ve halkın beklediği vazifeleri 
yerine getiremediği bilinmektedir. Devlet Hiz
metleri ile özel idare hizmetlerinin birbiri ile 
olan münasebetleri de, istikrarlı bir manzara 
arz etmekten uzaktır. Yukarda da bahsettiği
miz gibi Devlet hizmet sahasına giren işlerle 
özel idarelere aidolan vazifelerin katî sınırları
nı tâyin etmek mutlaka lâzımdır. 

Mühterem arkadaşlar, 
Belediyelerimizin durumu ise büsbütün en

dişe vericidir. Sosyal ve ekonomik âmillerin 
tesiri ile, köylerden şehirlere doğru başlıyan ve 
gittikçe hızını artıran nüfus akımı, belde idare
lerini, halli çok güç türlü meselelerle karşı kar
şıya bırakmıştır. Devlet bugün 100 den fazla ik
tisadi teşekkül ve müesseseleri içine alan hiz
met anlayışı içinde çalışmaktadır. Ve türlü ik
tisadi hizmetler için yü/ milyonlarca lira za
rarı göze almaktadır. Umumi nüfusumuzun üe-
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te birine yaklaşan kısmının, müşterek medeni I 
bir hayat yaşamak ıstiyen bu şehir ve kasaba- I 
larraıızın idaresi, Devletin düzenleyici, teşvikçi 
ve yardımcı eline muhtaçtır. Belediyeler mevzu- I 
atımız, bugünkü ihtiyaçları yeter derecede kar- I 
şılamaktan uzaktır. Bilhassa büyük şehirlerimi
zin belediyelerini, milyonu aşan ve milyona yak
laşan vatandaş müşterek mahallî ihtiyaçlanna I 
cevap verecek hukuki, malî ve teknik imkânlar
la teçhiz etmek zaruretindeyiz. Büyük şehirler
de Devlet hizmetleri ile belediye hizmetleri de, I 
birbirine karışmış durumdadırlar. Yurdumuzun 
muhtelif bölgelerinde, birer medeniyet merkezle
ri olan büyük şehirler idaresini, ayrı bir statü
ye tabî tutmakta büyük faydalar mütalâa et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Köy idarelerinde de, yukarda ara ettiğimiz 

esas prensiplerin göz önünde bulundurulması
nı ve seçimle iş başına gelen köy idarecilerinin, 
birer Devlet memuru gibi vazife görmelerini sağ-
lıyacak tedbirlerin alınmasını rica ediyorum. 

Aynı şekilde seçim sisteminde köy ahengini 
bozmıyacak ve hizmetleri aksatmıyacak bir esasın 
kabul edilmesi de uygun olacaktır. Devlet me
muru gibi vazife gören köy muhtarlarının zaman 
zaman eğitime tâbi tutulmasını da kanunların iyi 
tatbiki ve köylü vatandaşların Hükümetle olan 
münasebetleri bakımından faydalı mütalâa edi
yoruz. Köy kalkınması bakımından da köy eko
nomisi ve maliyet esaslarının yeni bir düzene kon
masını ve bugünkü verimsiz ve perişan halinden 
kurtarılmasını da ayrıca temenni ediyoruz. 
" I 

Muhterem arkadaşlar, 
Yıllardan beri üzerinde ehemmiyetle durulan 

bir konuya - polis ve jandarma hizmetlerinin bir
leştirilmesi - mevzuuna temas etmek istiyoruz. 
Emniyet ve asayiş vazifesinin iki ayrı teşkilât ta
rafından görülmesi, zaman zaman ciddî tenkidle-
re uğradığı malûmdur. Gerçekten, Emniyet Teş
kilâtının en küçük kademesi olan polis memuru 
ilk veya orta tahsil görenler arasından alınıp po
lis okullarında yetiştirildikten sonra hizmete ve
rilmekte ve bir Devlet memuru olarak vazife gör
mektedir. Bugün için polis memurlarının bu tah
sil seviyesi dahi kâfi görülmüyor. Buna karşılık 
yine aynı yetkilerle vazife gören Jandarma Teş
kilâtının geniş kadrosunu askerlik mükellefiyeti 
yapmakta olan jandarma erleri teşkil etmektedir. | 
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Gerçi şehir ve kasaba dışında çalışan jandar

ma Teşkilâtının başında suıbay ve assubaylar bu
lunmaktadır. Fakat vatandaşlarla karşı karşıya 
gelen tahsili ve meslekî eğitimi noksan, daimî bir 
hizmet unsuru hüviyetini taşımıyan ve her an ter
hisini bekliyen çok genç elemanlarla, bu ağır za
bıta işlerinin - arzu edildiği gibi - yürütülemediği 
de bilinen bir hakikattir. Emniyet ve asayiş hiz
metlerini meslekî eğitimden geçmiş daimî bir hiz
met kadrosu ile yerine getirmenin, fayda ve za
ruretleri üzerinde, daha fazla tafsilât vermeyi zait 
addediyoruz. 

İçişleri Bakanlığında zabıtanın birleştirilme
si konusunda hazırlanmış tetkikler ve teklifler 
mevcuttur. Bilhassa, 1947 yılında İdareciler Kon
gresinde zabıtanın birleştirilmesi için yapılan 
cıiddî çalışmalar kayda şayandır. 

Sayın İçişleri Bakanından bu mevzuun üze
rine dikkatle eğilmelerini ve malî imkânları da 
göz önüne alarak, kademeli bir şekilde tatbik plâ
nının uygulanması için gereken lüzumlu etüt ve 
hazırlıklara başlamalarını faydalı mütalâa etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
İyi yetiştirilen, iyi teçhiz edilen ve iyi şevki 

idare edilen zabıta kuvvetlerinin, memleket asa-
yişindeki ve vatandaş hak ve hürriyetlerinin, can 
ve mal emniyetinin korunmasındaki müessir ro
lüne burada sadece işaret etmekle iktifa edece
ğiz. 

İçişleri Bakanlığının, huzur ve emniyeti temin . 
için sarf etmekte olduğu gayretlerin, kısa zaman
da daha iyi neticeler sağlıyacağına olan güveni
mizi de burada belirtmek isteriz. 

Hürmetlerimizle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Partiler adına sözcülerin ko
nuşmaları bitmiştir. Şimdi şahısları adına söz 
alan arkadaşlara söz vereceğim. 

Bundan evvel bir noktaya nazarı dikkatinizi 
celbetmek isterim . 

Halen İçişleri bütçesiyle beraber Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı bütçelerini müştereken tetkik etmekteyiz. 
Söz alan arkadaşların sözlerini bu üç bütçe 
üzerinde toplamalarını rica ederim. 

Sayın Nurettin Ok. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Söz hakkımı 

Şevki Güler'e veriyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Şevki Güler, buyurun. I 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh-

terem milletvekilleri; içişleri Bakanlığının 'büt
çe üzerinde bir iki noktada şahsi görüşlerimi 
arz ederken Hükümet programındaki (iç politi
kada acele olan ihtiyacımız asayiş kuvvetlerinin 
kanun içinde »başarılı bir surette çalışacak bir 
hale getirilmelidir) kısmını esas olarak jan
darmamızdan bahsedeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; vatandaş ile her 
hangi bir yerde hattâ dağ başında karşı karşı
ya kalan jandarmanın, vatandaşın 'hukukunu 
ve hürriyetini müdafaa, muhafaza ve vazifesi
ni yapabilmesi, suçun ilk delillerinin tesbiti, 
zaptın tutulması ve suç emarelerinin muhafaza
sı gibi birtakım bilgilere ihtiyaç gösteren işler 
için iyi yetişmiş olması lâzımdır. Jandarma er
leri Askerlik Kanunu gereğince, silâh altına 
celbedildikten sonra 4 - 5 ay kadar eğitim mer
kezlerinde talim ve terbiye görürlerse de, mev- | 
cut kanun hükümlerini ifa edememekte ve gö- I 
revlerini liyakatle yapamamakta, bilgisizlik ve 
tecrübesizlik yüzünden gayrikanuni davranış
larda bulunmaktadırlar. Bugün jandarma kara
kollarında kifayetsiz elemanlarla, ıgayrimüsait 
şartlar altında emniyet ve huzuru sağlamıya 
adlî, idari ve inzııbati hizmetlerine imkân aran
maktadır. Jandarma karakollarında vazife gö
ren personelin bu hizmetleri kendilerine meslek 
edinmiş, mesuliyet duygusu taşıyan, bilgili, 
liyakatli insanlardan teşkili zaruridir. Bunun ı 
için de muvazzaf hizmetlerini tamamladıktan | 
sonra kendi arzulariyle meslekte kalarak çavuş I 
rütbesine kadar yükselen ve 55 yaşma kadar 
vazife gören uzatmalı ismini verdiğimiz perso
nele önem verilmesini zaruri görmekteyiz. Jan
darma teşkilâtının uzatmalı kadrosunun, mes
lekte gelişme imkânlarının muhtelif kurslarla 
sağlanmasını, yetiştirilmesini ve çok ağır, gay-
rimüsait şartlar altın'da vazife gören hu sınıfın -
hizmetlerinin, maddi ve mânevi bakımdan kar
şılığının verilmesinin, bu sınıfa rağbeti artır
mak ve bu zümrenin ıstıraplarının dindirilmesi-
ni, uzatmalı er dâvasının hallini temenni ediyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, jandarmamızın bü
tün vatan sathında ve dağınık karakollarda ve 
eksik kadrolarla, gece gündüz demeden vatan
daşın can ve mal emniyeti için vazife gördüğü 
ve hareket kabiliyetinin takviyesi göz önüne J 
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alınarak mu'habere ve nakil vasıtaları bakımın
dan takviyesini elzem ve zaruri görmekteyim. 
Bütçemizin de bu bakımdan jandarmamıza im
kân verecek şekilde gelmiş olmasını çok ister
dim. Teşkilât kadrosuna göre Jandarma Ge
nel Komutanlığının motorlu vasıtalar adedi 
2 160 tır. Buıgün mevcut vasıtası ise 808 aded-
dir ki, bunun 300 kadarı kullanılmaz haldedir 
ve halen Jandarma Genel Komutanlığının elin
de 500 kadar motorlu vasıta mevcuttur. Ve 
teşkilât kadrosunun dörtte üçü noksandır. Muh
terem arkadaşlarım, jandarma karakollarında 
yer yer köylüler üzerinde tazyikler yapıldığı, 
bâ^ı dayak hâdiselerinin vukulbulduğu söylenti
leri zaman zaman kulaklarımıza gelmektedir. 

'Seçim mıntakam olan Afyon'da birkaç ay ev
vel böyle bir hâdise maalesef oldu ve müseb
bipleri adalete teslim edildi. Bu kaibîl hâdise
lerin önlenmesinde de jandarma teşkilâtımızda 
bulunacak motorlu vasıtaların rolü çok büyük 
olacaktır. Yu kardaki hâdiseden bu yana Afyon'
da jandarma karakollarından şikâyet hemen he
men yapılmamaktadır. Çünkü, vilâyet jandar
ma kumandanı gece, gündüz gezmektedir. Fa
kat kazalardaki jandarma kumandanları motor
lu vasıtadan mahrum olduğu için kendi mınta-
larmdaki karakolların kontrollerini yapamamak
tadır. Kazada bulunan bir jandarma bölük ku
mandanının mmtakasında muhtelif mesafelerde 
birkaç karakol bulunmaktadır. Pelinde motor
lu vasıta hattâ hiçbir vasıta olmadığından, kon-
trollarını yapamaz, her hangi bir vaka anın
da da, varsa, kaymakamın vasıtasından istifade 
etmeye çalışır. 

Muhterem milletvekilleri, bütün vatan sathı
na dağılmış bulunan jandarma teşkilâtının sevk, 
idare ve murakabesi için telsiz ihtiyaçlarının gi
derilmesini, 

Vazife esnasında ölen jandarma subay, as-
subay ve erlerimizin şehit addedilmelerimi, 

Jandarma Genel Komutanlığının kadrosun
da bulunan subaylarımızın görgü ve bilgilerini 
artırmak üzere, diğer ordu birliklerinde olduğu 
gibi ecnebi memleketlere gönderilmesini, temen
ni ederken, 

Jandarma teşkilâtının ıstıraplarını, dert ve 
dileklerini yakinen bilen Sayın içişleri Bakanı
nın, jandarmamızın motorlu vasıta ve imkânlara 
kavuşmasında, onun muhtaç olduğu teşkilât ve 
personel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardım 
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ve müzaheretlerinden emin bulunuyor ve bu 
fedakâr memleket çocuklarını huzurunuzda 
hürmetle selâmlıyarak sözlerime son veriyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALAT OĞUZ (Mardin) — Dahiliye Vekâ

leti bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimizi 
arz etmeden evvel hepinizi hürmetle selâmlarım. 

1. 27 Mayıs 1960 tarihli İnkılâbın tevlidet-
tiği siyasi ve içtimai zaruretler dolayısiyle Mil
lî Birlik Komitesi tarafından çıkarılıp bir kı
sım şahısları iskâna tâbi tutan 2510 sayılı Ka
nuna eklenen 105 sayılı Kanunun meriyetten he
men kaldırılması teklifi, ihtilâlin icabettirdiği 
siyasi ve içtimai zaruretlerin 'hitama ermesi, 
G-arp âlemi demokrasisine uygun olacak şekilde 
bir hukuk nizamını kuran Türk Devletini tem
sil eden Karma Hükümetten dolayısiyle bu Hü
kümetin Sayın Dahiliye Vekilinden beklerken, 
buna tevessül edilmemesi ve mezkûr kanunu me
riyetten kaldıracak tasarının Hükümet tarafın
dan getirilmemesi hususunu bütçe üzerinde ya
pılması icabeden tenkidlerden biri bulunduğuna 
inanıyoruz ve ayrıca Karma Hükümetin diğer 
işlere takdimen bu tasarıyı Meclise getirerek, 
muazzam bir kütleyi tehdideden, Demokles'in 
kılıcı gibi sallanan kanunun kaldırılması husu
suna tevessül edilmesi maddi ve mânevi huzuru 
tesis edeceğine inanıyoruz ve bunu medeni âle
min bir parçası bulunan Türk Parlâmentosunun 
bir üyesi sıfatiyle bütün hayatımız müddetkıce 
vâki olacak bu teklifi bütün kalbimizle alkış-
lıyacağız. 

2. Devletin önlemeye muktedir olamadığı 
hudut bölgelerindeki kaçakçılığın vatandaşın 
iktisadi ve ticari hayatını baltalıyacak mülki
yet hakkını ihlâle kadar gidecek, bu haktan 
kendisini menedecek bu bölgenin sakinlerini top
raklarından, köylerinden alıkoymaya kadar gi
den (beyanname, mayın, köylerin nakli v. s. en
gelleme tedbirlerine) 'başvurulması hususunu 
İnsan Hakları Beyannamesine aykırı ve hukuk 
Devleti görüşüyle kabili telif görmüyoruz. 

Bu tedbirlerin alınması ve zikredilen husus
ların mevzuatta yer almasını bütçe üzerinde 
tenkidi mucip bir mesele olarak mütalâa ediyor, 
kaçakçılığın zecrî ve kayıtlayıcı tedbirlerle de
ğil iktisadi ve ticari tedbirlerle önleneceğine 
inanıyoruz ve kaani bulunuyoruz. 
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3. Güney - Doğu hudut bölgelerimizde muh

telif sebeplerle mayınlar arasına düşerek.par
çalanıp ölen, günlerce, hattâ aylarca cesetleri 
çıkarılmıyan ve tamamen mayın mıntakasında 
bırakılıp taibiatın mukadderatına terk edilen 
bahtsız insanlara ait cesetlerin, teknik vasıta
ların bulunmayışı sebebiyle çıkarılmaması hu
susunu 'hümanist telâkkiye uygun bulmuyor ve 
bütçe üzerinde tenkidi mucip bir mesele olarak 
telâkki ediyoruz. Bir an evvel teknik ve fennî 
vasıtaların yabancı devletlerden ithali için büt
çeye âcil bir zaruret olarak gerekli tahsisatın 
aktarılması lüzumuna inanıyor ve bunu mede
ni âlemin zaruri bir ihtiyacı olarak telâkki edi
yoruz. 

4. Senelerce köylercle ve nahiyelerde bin-
bir türlü ıstırap, meşakkat ve yokluk içinde çır
pman, tabiatla mücadele eden fedakâr ve fe
ragatli nahiye müdürlerimizin ve bu arada tah
rirat kâtiplerinin kadrosuzluk sebebiyle emek
lerinin karşılığını alamamak suretiyle senelerce 
mağdur olmalarını sosyal Devlet anlayışı ile 
kabili telif bulmuyor ve bu boşluğun doldurul
masını müstaceliyetle temenni ediyoruz. 

5. Devlet âmme hizmetini gören vazife ve 
mesuliyet hissi 'diğer vazifelilerden farklı olmı-
yan uzatmalı çavuş ve onbaşıların emeklilik 
haklarından istifade ettirilmelerini âcil bir za
ruret telâkki ediyor ve bu zaruretin mevcudiye-
tino inanıyoruz. 

6. Türkiye'de âmme hizmetlerini tedvirle 
mükellef belediyelerin borçlarının 5 milyar li
raya baliğ olması sebebiyle âmme hizmeti aksa
makta, memur ve hizmetliler maaş ve ücret 
alamamakta, bu durum şehirciliğin inkişafını 
baltalayıp Devlete karşı olan itimat ve emniye
tin sarsılmasına meydan vermekte olduğundan 
'bilûmum belediyelerin borç ve gelirleri arasında 
gerekli muvazenenin kurulması zaruretine ina
nıyoruz, çalışma hayatlarına plânlı ve istikrarlı 
rasyonel bir çalışma sisteminin hâkim kılınma
sını temenniye şayan bir arzu olarak izhar edi
yoruz. 

7. Düne kadar Osmanlı İmparatorluğunun 
mandası altında bulunan 2,5 milyon nüfusu 
olan Suriye Devletinin Güney - Doğu'daki hu
dut karakolları betonarme ve çimentodan inşa 
edildiği, elektrikle pırıl pırıl donatıldığı, mo
torize kuvvetlerle teçhiz edildiği halde hudut 
karakollarımızın mum ve fener ışığı altında 
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Devletin hudut bekçiliğini ifa etmeleri, ker
piçten mamul bulunmaları seyyar ve sabit jan
darmanın kilometrelerce mesafeyi hudutta ya
ya katetmelerini bütün cihana ün salan Os
manlı imparatorluğunun dolayısiyle Türk Dev
letinin şerefiyle, şaniyle uygun görmüyor, bahsi 
geçen bu meselelerin bir an evvel hal yoluna 
girmesini âcil bir zaruret telâkki ediyoruz. 

8. Güney - Doğu illerinde oturan Tü?k va
tandaşlarının Suriye'deki araziden istifadelerine 
matuf olarak hazırlanan pasavanların günün 
ihtiyacına, memleketin realitelerine uygun bir 
şekilde Devletler Hukuku muvacehesinde baş
tan gözden geçirilmesini temenni ediyor, va
tandaşlarımızın menfaatine uygun olacak esas
ların kabulünü zaruri addediyoruz. 

9. Saibit ve seyyar jandarma karakollarının 
muha'bere vasıtalarının ıslahını zaruri görüyor, 
meşe ağaçlarına takılan tellerin resmî bir mu
habereyi nasıl temin ettiği faciasını duyuyor, bu 
iki mühim teşkilâtın Devlet hayatındaki önemi 
ile mütenasip maddi ve mânevi refaha kavuştu
rulmalarını zaruri görüyor, insan takatinin fev
kinde gece gündüz, kış ve yaz 24 saat fasılasız 
nöbet 'bekliyen bu iki mesul teşkilâtın mâruz 
kaldıkları tabiat şartlarını nazarı itibara ala
rak meseleyi Devlet hayatının en önemli prob
lemi olarak telâkki edilmesini temenni ediyor 
ve bunun üzerinde durulması icabeden bir prob
lem olarak mütalâa ediyoruz. 

10. Türkiye'de ıslaha ve kalifiye elemana 
muhtaç en önemli işlerimizden nüfus işlerinin 
bulunduğu bu dairelerin baştanbaşa bir reviz
yona, reforma tâbi tutulmasını zaruri telâkki 
ediyoruz. 

11. Valilerin saltanat diyarı haline gelen 
vilâyet özel idarelerinin bu fakir memleketin 
bu fakir bütçesinde zait bütçe olarak telâkki 
ediyor, bunun lağvında fayda mülâhaza ediyor 
ve kaçınılmaz bir prensip olarak telâkki ediyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, inkılâbın aka
binde dünya âlemine örnek teşkil edecek şekilde 
bir hukuk devleti ve nizamı kuran, NATO'ya ve I 
CENTO'ya bağlılığını ifade eden, Birleşmiş Mil
letlerin vefalı hadimi ve İnsan Hakları Beyan
namesine imza koyan Türk Devletinin, .muhte
rem Türk Hükümetinin ve dolayısiyle Dahiliye 
Vekâletinin Mecburi İskân Kanurunun kaldırıl
masına mütaallik tekliflerini beklerken bugüne 
kadar getirilmemesi keyfiyetini de bütçe üze-
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rinde tenkide değer bir konu olarak mii§ahade 
ettim. 

1962 yılı Bütçesinin memlekete ve millete ha
yırlı olmasını temenni eder hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Faruk Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, Dahiliye Vekâleti 1962 bütçe
sinin görüşüldüğü şu arıda, memleketimizin bu
gün içerisinde bulunduğu durum itibariyle en 
mühim meselelerinden birinin idare âmirlerinin 
tarafsızlığı olduğuna işaret etmeyi faydalı bulu
yorum. Hiçbir arkadaşımız yoktur ki, gerek 
idarenin, gerekse idarecinin tarafsızlığının hilâ
fına bir iddiası olsun. Fakat memleket olarak, 
millet olarak geçmişe, siyasi mazimize bir ba
kacak olursak partizan idare bu memlekette 
çok partili hayata girdiğimiz günden bugüne 
kadar yaşamıştır. Bu bir itiyat, bir gelenek ha
line gelmiştir. Birden bire ortadan kalkması da 
mümkün •olmıyacaktır. Bâzı kaza ve vilâyetler
den bizlere gelen haberlere göre, yine birtakım 
kara listeler tanzim edilmekte ve mahallin kay
makam veya valilerine tevdi edilmektedir. Bun
ları şimdilik akim kalacak teşebbüsler oiarak 
kaydedip Sayın Vekil Beyefendinin ıttılaına 
sunmayı bir memleket vazifesi biliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Devletin fonksiyonel 
tarihi tetkik edilirse, hattâ sebebi vücudu araş
tırılırsa fert, devlet denen otorite, emniyet ve 
asayişini temin edebilmesi, kuvvetli karşısında 
kendini koruyabilmesi için girmiştir. Bugün 
bendenizin kanaatine göre emniyet hizmetinin 
çekirdeğini karakollar teşkil eder. Gerek jan
darma ve gerekse polis karakolları. Emniyet 
hizmetini, Türkiye'de ne bir mebus ne de bir 
politikacı hiçbir zaman Sayın Sanatkâr Muam
mer Karaca'nm Cibalıi Karakolundaki kadar 
tenkid edememiştir. Binaenaleyh, beş dakika
lık zamanımı harcamamak ve arkadaşlarımı 
meşgul etmemek için bendeniz Sayın Dahiliye 
Vekilinin karakolları düzeltmesinde Cibali Ka
rakolu sahne eserini nazarı itibara almasını tav
siye edeceğim. Yalnız gönül şunu arzu ederdi 
ki, bu memlekette emniyet hizmeti gayesine vâ
sıl olduğu zaman her halde çocuklar polis 
geliyor diye korkutulmıyacak, vatanda§ kara-
kola giderken dayak mı yiyeceğim, hakarete mi 
uğnyaeağım diye endişe izhar etmiyecek ve işte o 
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zaman bu memlekette emniyet v«- asayiş temin j 
edilmiş olacaktır. (Alkışlar) 

Pek muhterem arkadaşlarım, emniyet hiz
metinin en çok ehemmiyet kesbettiği saatler, 
kanaatimce güneşin batışından doğuşuna ka
dar olan saatlerdir, yani gecelerdir. Bu hik
meti memleketimizde gören, yarım saatte bir 
düdüğünün sesini duyduğumuz, karnı aç, yarı
nından emin olmıyan bekçilerdir. Vekâlet yet
kilileriyle temas ettik, bu mevzuda hâlâ gelecek 
bir kanunları yoktur. Bugünkü sistem 29 Nisan 
1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri' Kanu
nuna dayanıyor. Vatandaşın köylerdeki salma 
misillû para toplanır. Bâzı ay tahsilat az olur 
şu mahallenin bekçisi maaşını alır, öbür mahalle
nin bekçisi almaz. Ankara'nın bekçisine sosyal 
yardım vardır, Çorum'daki bekçiye yoktur. Ka
sabanın bekçisinin elbisesi resmî, şapkası sivil
dir, vilâyet bekçisinin bütün kıyafeti resmîdir. 

BAŞKAN — Faruk Bey, bir dakikanız kaldı. 
FARUK KÜRELİ (Devamla) — Bu memle

kette vatandaşların ayaklarını uzatıp huzur için
de yatmasını istiyorsak, emniyetin teesüsünü is
liyorsak, yarınından emin olan ve yarınına iti-
madeden bir bekçi sisteminin, bir kanun siste
minin bu memlekette getirilmesi lâzımdır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Mehmet Altınsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Vazgeç

tim, efendim. 
BAŞKAN — İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri ve Dahiliye Ve
kâletinin sayın erkânı; Dahiliye Vekâleti büt
çesinin görüşüldüğü şu sıralarda bu vekâletin 
hizmetlerinin içerisine giren ve memlekette bâzı 
aksaklıklarını gördüğümüz hususlar hakkında 
kısaca bâzı noktalara temas edeceğim. 

Bu arada şunu ifade etmek isterim ki, mem
leket asayişini temin edecek olan polis ve jan
darmanın büyük feragat ve fedakârlıklar içe
risinde görmekte oldukları hizmete mukabil 
olarak onların elinden tutmak kudretimiz, on
lara yardım imkânlarımız, onları himaye du
rumumuz maalesef çok kifayetsizdir. Eğer bu
gün bâzı karakollarda bu şerefli camiaya gölge 
düşürecek ve bir arkadaşımın Afyondan ver
diği misalde olduğu gibi, dayak atmalar bu
lunuyorsa; eğer bu vatan sathının birçok kara- I 
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bollarında tekerrür etmekte ise, bu vekâletin 
otoriter elinin oraya bir an evvel ulaşmaması 
ve bulunduğu yerlerdeki - idarenin aczinin - bu 
karakollara sirayetinden başka bir şey değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, nasıl Afyon'daki 
hâdise sayın vekille bir mebus arkadaş tara
fından bu kürsüde dile getirilmişse ve ondan 
sonra Afyon'daki karakollarda bu çeşit hâdi
seler kalkmışsa - bu memleketin 67 vilâyetinin 
mutlaka bir Afyon olmas> icabetmez - bu hare
keti memleketin en ücra karakollarına kadar 
götürerek, oralardaki kötü muamelelere de mâ
ni olmak lâzımdır. Artık şu asırda karakollar-
daki dayak hâdiselerinin Büyük Meclisin şu ' 
kutsal çatısı altında lâfının edilmemesi temin 
edilmelidir. Polisin Devlet hizmetinde görmüş 
olduğu muazzam ve büyük iş, onun kanunları 
tatbik etmek mecburiyetinde kaldığı insanlar 
karşısında bu şerefli kütleyi töhmet altından 
çıkarmak ve bu memlekette bu vazifenin yü
künü üzerinde taşıyan bu muhterem insanları 
memleket asayişinin korunmasında lâyık ol
dukları muameleye muhatap bırakmak lâzım
dır. Onları kifayetsiz bir kadro ile karakollar
da akşamın altısından 12 sine kadar bekletip 
ertesi sabah yine 6 dan öğleye kadar nöbet tut
mak mecburiyetinde bırakan dar kadrolu bir 
zihniyetten ve mevcut kanunları tatbik ettiği 
zaman işimize geLmedi diye onları töhmet altın
da bırakmaktan artık vazgeçmeliyiz. Polis, bu 
memlekette Büyük Meclisin çıkarmış olduğu 
kanunları tatbik eden insan olması lâzımgelir-
ken, bu türlü töhmetlerden korkup tatbik et
mekten nefsini frenliyerel: geri duran duruma 
gelmiştir. Çıkardığımız kanunları hiçjbar kuv
vetten korkmadan, hiçbir tesire mâruz kalma
dan tatbik edebilecek dirayette bir eleman ola
rak polisi gördüğümüz gün bu memlekette asa
yiş tahakkuk edecektir ve biz o zaman buna 
inanacağız. 

Mahallî idareler konusuna geliyorum ar
kadaşlar. Tâyinle gelmiş olan idarecilerin ida
resine itimat artık vatandaşın .nazarında kal
mamış bulunuyor. Artık millî iradenin Büyük 
Meclisin çatısı altında ta/ha'kkuk ettiği şu gün
lerde hâlâ tâyin edilmiş muhtarlar idaresin
deki köyler, (hâlâ tâyin edilmiş belediyeler ida
resindeki beldeler ve 'hâlâ iki daire müdürünün 
idaresindeki vilâyetler ve (bütçeleri Millî İra-
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denin tahakkukuna asla mesnet olamaz. (Al-
'ki'şlar) Bu itibarla arkadaşlar, Daihil'iye Vekili
nin 'hiç vakit (geçirmeden mahallî idareler Se
çim Kanununu bugünkü Anayasaya, bugünkü 
şartlara uygun şekilde Büyü'k Meclise getirme
si zaruridir. 

BAŞKAN — Sayın îhsan Bey, bir dakika
nız kaldı. 

İHSAN ATAÖV (Devamla.) — Mulhterem 
arkadaşlarım, koy adetlerinin azaltılması, bir
birine yakın olan 'köyleri ıgrup köyü adı altın
da 'birleştirmek suretiyle tam 'kadrolu nahiye 
teşkilâtının (bu ıgrup ıköylere 'götürülerek Dev
let hizmetini köylünün ayağına ulaştırmanın 
zaruri olduğu kanaatindeyim. Birbirine 10 ki
lometre uzaktaki mahallerde muhtarla, Devlet 
idaresinin köye, köyden haneye ulaştığı kana
atinde değilim. Bunu temin etmek İçin grup 
köylere doğru gitmek ve 'hizmeti iköye götür
mek Ibu vekâletin başlıca vazifelerinden 'birisi
dir. 

Arkadaşlar, söylenecek çok §£y vdr, vakit 
çok az. Şu temaslarımızla Sayın Da'hiliye Ve
kâleti erkânı ne demek istediğimizi anlamış
tır tahmin ediyorum. Sayın 'Meclisi ve muhte
rem Vekâlet erkânını saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Hatipoğlu. 
SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — Mulhte

rem Başkan, büyük milletimin aziz temsilcile
ri ; ışu anda susayan dudaiklara su, dağları ya
rarak yolsuz köylere yol götüren sağlık dâva
sının takipçisi, maliyenin talbsildarı, memleke
tin emniyet ve asayişinin bekçisi olan jandar
ma ve emniyeti bünyesinde tfoplıyan Dahiliye 
Vekâletinin bütçesi 'görüşülerek, 'bunların dert
lerini beş dakikada dile 'getirmeye imkân ol
madığı inancıyla haslıca mevzulara kısaca te
mas edeceğim. 

Burada, 'biraz evvel söz ,alan muhterem ar
kadaşların, Dahiliye Vekâleti mensuplarının 
dert ve dileklerini dile getirmiş ve ıttılaınıza 
arz etmiş durumdadırlar. Burada konuşan bir 
arkadaşım, iktidarların lüzum gördükleri za
manda, zayıf düştükleri anda (idare mensupla
rına el attıklarını haklı olaraik söyledi. Evet 
arkadaşlar, bu şanssız Vekâlet bir zamanlar 
kendi Vekili tarafından muhalefet partisinin 
bir 'ocağı olara'k telâkki edilmiş, 'bu gözle ba-
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I ıkılmış ve en sonunda da bu malûm zihniyet 

birçok vatan evlâdını, kıymetli idareciyi kendi 
günahlarının kurbanı etmiştir. Ama, bu zihni
yet ve kanaat, ıbüyük milletimizin; aziz Türk 
Silâhlı Kuvvetleriyle gerçekleştirdiği 27 Mayıs 

j İnkılâbı ile ıson "bulmuştur, arkadaşlarım. (Al
kışlar) 

Bugün muhterem Hükümetin Programında 
yer alan vai'tlerle partizanlığa paydos denmiş-

I tir. Biz isterdik ki, bu muhterem meslek men-
I suplarına gayrimesullerin müdahaleleri son 

bulsun. Yeni tatbik mevkiine konulan nakil ve 
tâyin yönetmeliği meslekdaşlarımız için (bir te
minat olsun ve dün olduğu gilbi idarecilerinin 
teminatı 'o günün iktidarına yaranmak 'olmasın. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin kısalığı se
bebiyle dahiliye meslekinin dertlerini burada 
birer birer dile getirememenin üzüntüsü ve te
lâşı içerisiıide heyecanlı konuşuyorum. Bu mes-
İeki, idare yalnız idarecilerindir şekline sok
madıkça, maddi ve mânevi bakımdan teminata 
raptetmedikçe hepimizin dile getirdiğimiz şi
kâyetlerin 'önlenmesine imkân yoktur arkadaş
lar. O inançla millî bir dâva olara'k ele aldığı
mız, dört parti mensuplarının imzalarını taşı
yan, idare meslekini maddeten takviye eden 
kanunlar Yüksek Meclise sunulmuştur. Yüksek 
tasviplerinize mazhar olursa 'bu dertler kısmen 
olsun halledilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, her bakımdan hürmete 
lâyık ve her bakımdan meslekine lâyık oldukları
nı gösteren aziz idarecilere buradan sesleniyorum. 
Vakit müsaidolmadığı için dertlerinizi şu anda 
lâyıkiyle dile getiremedim. Ama, mehabetine sı
ğındığım bu mukaddes kürsüden haykırıyorum. 
idareciler!... Dâvalarınız milletin ve Aziz Mec
lisin dâva ve derdidir. Mutlaka dertlerinize çare 
bulunacaktır. Muhterem milletvekilleri hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem a.r-

kadaşılaram, Cuımlhurljyet jaınldarmiaısı kurulduğu 
gündew bugüne kadar hemen hemen >aynı hailde bı-

, nakılımış yapılan dıeğişMİMendenı lehiaıe çok az ic
raat yapılmıştır. Birçok imkânlardan faydalan-
mek bakımından ne ordunun bünyesine girişebil
miş ne de Dahiliye Vekâletinde arzu ettiği seviye
ye kavuşabilmiştir. Halbuki jandarma sınıfı ya
zın yakıcı sıcağı, kışın şiddetli soğuğu ve tipisi 
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altında kırda bayırda vazife gören mal, can emni
yetini sağlıyan eşkıya, kaçakçı, kaatil kovalıyan 
ve ırz düşmanları ile mücadele ederken şehit dü- , 
şen insanlardan terekkübeder. Vatanı gezin, kır
da bayırda en ücra köşelerde vazifesi uğruna 
şehit düşmüş jandarma Mehmet'in, jandarma Ah
met'in mezarına raslıyacaksmız. Yine ayrıca va
tanın her köşesinde ve köyünde dalgalanır bir 
bayrak görürseniz o da muhakkak jandarma ka
rakolunun bayrağı olacaktır. Bu kadar yorucu ve 
sıkıcı görevlerin sahibi jandarma bugün perişan
lık içindedir. îdare statüsü bakımından üç - beş 
başlı bir ejdere benzer. Âmiri vilâyet alay ku
mandanı mı, kaymakam mı, savcı mı, hâkim mi • 
belli değildir. Bir de dün ocak, bucak başkam 
vardı. Bugün bundan kurtulmuş. Bir daha hort-
lamaz inşallah. 

Şöylece bugünkü iller Kanununun statüsünde 
değişiklik yapılarak yeni bir Teşkilât Kanununa . 
kavuşturulması bir zarurettir. Bu sınıfın bünye- • 
sinde en ağır hizmeti gören uzatmalı sınıfıdır. 
Emeklilik hakları tam olarak tanınmamıştır. Ço
luk çocuğuna Devletçe tedavi hakkı verilmemiş
tir. Bugün insan hakları ve sosyal adalet diye ba
ğırdığımız, bir işçi sağlığını düşündüğümüz bir 
idarede bu çilekeş insanları bir an evvel bu dert
ten kurtarmalıdır. 

Gümrük muhafazası bugün jandarma sınıfı
na verilmiştir. Bu bekçilikte can veren, kan veren 
bu sınıf olduğu halde kaçakçılık gelirinden moral 
mükâfatı olarak dağıtılan paradan jandarmaya 
verilmemektedir. Bu kanunun da tâdil edilerek 
hakiki hak sahiplerinin içine alan bir.kanun çı
karmak en âdil bir hareket olur. Jandarma sınıfı 
yukarda bahsettiğimiz ağır vazife şartları içinde 
en çok şehit veren bir sınıftır. Hal böyle iken 
deniz ve hava ordusunda vazife malûlleri harb şe
hidi sayıldığı halde maalesef Devlet kaçakçı ve 
eşkıyayı şakî ilân etmediğinden şehit statüsüne 
girememektedir. Bunu da tadil ederek bu vazife 
şehitlerinin çoluk çocuğunu perişan kılmamak 
için şehitlik statüsü ölçülerine göre mükâfatlan
dırmak bir millet, bir vatan borcu olur. Vazifesi 
itibariyle jandarmanın yükü polisten çok ağırdır. 
Şöyle ki : Jandarma emniyet sahasında bir kilo
metre kareye bir jandarma düştüğü halde ancak 
poliste bir kilometreye 8 polis düşer. Ayrıca 571 
kişiye bir polis düştüğü halde jandarmada 747 
kişiye ancak bir jandarma düşer. Bütün ağır yük 
hizmetlere karşı jandarma sınıfı çok kere mah-
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rumiyet bölgesinde kaldığı yetmiyormuş gibi üze-' 
rine sazdan ve topraktan damlı kerpiç binalarda 
iskân ettirilir. İbate ve iaşe durumu da perişan
dır. 

Polis halkın mal, can ve ırzının korunmasın
da ve rejimin bekçiliğinde mukaddes bir vazife 
gören silâhlı bir sınıftır. Şahıs ve âmme hakları
nı teminat altında tuttuğu gibi topyekûn harbde 
ve memleket savunmasında da askerden farksız 
vazife görür. Askerden farkı ise sadece elbisesinin 
rengi ve taşıdığı işarettedir. 

Polis : 
Siz çoluk çocuğunuzla sofranızda rahat ve hu

zur içinde yemek yerken o karakolunda kuru ek
meğini çayına batırarak yudumlayan insandır. 
Sen evinde rahat yatağında yatarken o sabaha ka
dar karakol görevlisi devriye gezen insandır. Sen 
her türlü teminat ve emniyet içinde iken o tıy
netsiz ve kötü insanların attığı kötü kurşuna ve 
salladığı bıçağa hedef olan insandır. Ayrıca po
lis haftanın altı günü karakolda yatıp kalkan her 
mesai günü diğer memur 6,5 saat vazife gördüğü 
halde, 18 saat çalışan, vazife gören insandır. Bu 
insan haklarının hiçbir ölçüsüne, hukuk anlayı
şının hiçbir tarafına uymaz ve sığmaz. 

Bu kadar güç ve hassas vazifeler gören sınıfın 
tatbikatta iyi yetişmesi umumi kültür ve hukuk 
nosyonuna sahibolması, teknik bilgice zengin ol
ması gerekir. Halbuki geçen sene polis sınıfına 
müracaat eden talebelerin ölçülerine bakarsak, bu 
ölçülere bu gerçeği tahakkuk ettirmeye imkân 
yoktur. 1961 yılında polisliğe müracaat edenlerin 
961 i ilkokul, 90 ı ortaokul, 4 ü lise mezunudur. 
Bu kültür kalitesi bu hizmeti çekmez. Daha zen
gin kaliteleri de gelmez. Çünkü polisin yükü ağır, 
karnı açtır. Üstelik de bütün iktidarlar ve parti
ler gelir geçerler bunların iktidardaki kanunsuz 
tatbikatları, Anayasaya uymıyan kötü icraatla
rının notları lekeleri hep bu mâsüm sınıfın sine
sinde kalır. 

Bu mesleki cazip hale getirmek için 20 yıl hiz
metini 25 yıl sayacaksın. Askerlik vazifesini po
lislikten sayacaksın. Baremde iki üst derece ile 
başlatacaksın. Karakolları yatırılır, oturulur ha
line getireceksin. Haftada bir gün olan aile izin
lerini aile münasebetlerine yakışır ölçüde, yani 
haftada iki, üç güne çıkaracaksın. 

Kaymakamlara, vakit olmadığı için konula-
madım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Tiyangan.. | 

Tadil takririnizi de izah edin, ayrıca söz veril- I 
miyecektir. I 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem bakanlık erkânı, Mil- I 
let Meclisinin muhterem üyeleri : I 

Benim üzerinde konuşacağım mevzu, memle- I 
ketimizdeki trafik teşkilâtının bugün içinde 
bulunduğu yürekler acısı halidir. Hemen sözle- I 
rimin başında arz etmek isterim ki, kasdım, bu 
teşkilâtta insanüstü bir enerji sarf ederek, gece I 
gündüz demeden, kış yaz şehir içinde ve dışında I 
çalışan, eldeki mevzuatı tatbik etmeye gayret I 
eden trafik polisini zemmetmek değil, bizatihi I 
teşkilâtın durumunu sizlere arz etmektir. I 

6085 sayılı Trafik Kanununun icabı olarak 
1953 senesinde bütçeye konulan 200 000 lira I 
tahsisatla kurulan bu teşkilât, Emniyet Genel I 
Müdürlüğüne bağlı merkez şubesi olarak faali- I 
yetlerini, 67 vilâyetimizde kurduğu trafik şube I 
ve büroları vasıtasiyle yapmaktadır. İşin doğ- I 
rusunu söylemek icabederse imkânsızlıklar için- I 
de yapamamaktadır. Sırasiyle arz edelim. I 

1953 senesinde tesbit edilen kadrosunu do- I 
kuz sene geçmesine rağmen hâlâ tamamlıyama- I 
ııiıştır. Teşkilâtı içinde, trafik bilgisine bihak- I 
kin vâkıf olan eleman parmakla gösterilecek I 
kadar azdır. Emniyet kadrolarından alman ve I 
hiçbir kurs ve trafik eğitimine tâbi tutulmadan I 
vazife gören memurlardan bundan fazlasını I 
beklemek beyhude olur, kanaatindeyiz. Diğer I 
tarafta Türkiye'mizde mevcut 185 000 motorlu I 
ve 100 000 motorsuz vasıta hergün gelişen ka- I 
rayollarımız üzerinde, demiryollarımızı dahi 
gölgede bırakarak faaliyet göstermektedir. Bu I 
vasıtaların murakabesinden gayri, halen mem-. I 
leketimizde şoför sayısı 500 000 in üstündedir. I 
Her gün binlerce kişi yeniden ehliyet almak için I 
trafik bürolarında sıra beklemektedir. Bunların I 
vize ve imtihan işleri, vasıtaların devir, ruhsat t 
ve normal muayeneleri, üstelik şehir içi ve şe
hirlerarası trafik vazife ve kontrolleri, bu da
racık kadro ile görülecek vazife olmaktan çık
mıştır. 

Bu teşkilât, verilen yıllık tahsisatla mevcut 
şubelerinin kırtasiyesini dahi tamamlıyama-
makta, birçok ihtiyaçları meslekî teşekküller 
tarafından görülmektedir. Bu hal ise trafik 
polisinin otoritesini zayıflatmakta ve vazifele-
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rini aksatmaktadır. Türkiye'de trafik kazaları 
gün geçtikçe artmaktadır. Her yıl 1 600-2 000 
kişi bu kazalarda can vermekte, 10 000 civarın
da vatandaşımız da yaralanmakta veya sakat 
kalmaktadır. Millî bünyemize meselâ 1960 sene
sinde 536 357 600 liralık zarar husule getir
miştir. 

Mevziî bir sel felâketi; tütün nebatının mavi 
küf hastalığı veya bir at vebası vakası karşı
sında, Hükümetimiz haklı olarak bütün imkân
ları ile hassasiyet göstererek seferber olmasına 
rağmen, trafik kazalarında insan hayatının bu 
kadar ucuza gitmesine maalesef seyirci kalmak
tadır. Millî servet telâkki ettiğimiz motorlu va
sıtalarımızda, uğradığımız büyük kayıplar da 
ayrıca üzerinde düşünmeye değer kanaatinde
yiz. Elde mevcut istatistikler, kazaların, dik
katsizlik ve uykusuzluktan veya vasıtada hu
sule gelen teknik bir arızadan meydana geldi
ğini göstermektedir. Murakabe ne kadar kuv
vetli olursa dikkatsizliğin, yollarda yapılacak 
kontrollarda uykusuz vasıta kullanmanın, sıh
hatli fennî muayene sayesinde de arızaların 
yüzde nisbeti çok aşağı düşeceği muhakkaktır. 
Bu saydıklarımızın pek çoğu bugün maalesef 
yapılamamaktadır. Trafik teşkilâtının elde 
mevcut 172 vasıtası vardır. Bunların 62 tanesi 
miadını doldurmuş randımansız durumdadır. 
Ancak, 27 vilâyete trafik otosu verilebilmiştir. 
Şu hale göre 40 vilâyetimizde trafiğin motorlu 
vasıtası dahi yoktur. Şehir içi ve dışı kontrollar 
ne ile yapılacaktır?. 

Trafik Kanunu hükümleri dört ayda bir 
fennî muayeneyi şart kıldığı halde; mevcudu 
35 000 olan İstanbul'da vasıtalar senede bir 
defa dahi muayeneye tâbi tutulmamaktadır. 
Trafik Kanununa göre teşekkül etmiş olan 104 
tane muayene ve imtihan komisyonları vardır. 
Sadece bu komisyonların kanuni giderleri için 
780 000 liraya ihtiyaç vardır. Trafik şube
leri bu masraflarının 1961 senesine aidolan son 
altı aylıklarını dahi ödeyemedikleri gibi, elde 
mevcut motorlu vasıtalarını dahi dışarda, 
mesleki teşekküllerin yardımiyle tamir ettire
bilmektedirler. Daha birçok misaller verebili
rim. Fakat yukarda arz ettiğim birkaç husus 
dahi sizlere bütün bu hizmet giderleri karşılığı 
bütçede gösterilen 200 000 liranın ne kadar 
sembolik bir rakam olduğunu meydana çıka
rır sanırım. Kaldı ki 232 sayılı Kanımla ta-
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dil edilen 6085 sayılı Trafik Kanunu 12 Mayıs 
196J. den bu yana otomobil sahibi ve şoför va
tandaşa, küçümsenemiyecek derecede malî 
külfetler yüklemiştir. Hükümet her sene Hususi 
Oto. Vergisinden 15 milyon lira, Trafik Res
minden 24 milyon lira, trafik cezalarından 
iki milyon lira, trafik harçlarından da 8 - 10 
milyon lira gelir temin etmektedir. Gelir Ver
gisi ve götürü vergi haricinde, muhtelif şekil
lerle 50 milyon liranın üstünde para Ödeyen 
vatandaşın, Hükümetten beklediği hizmette bu 
teşkilâta verilen 200 000 lira ile karşılamaz. 
kanaatindeyiz. 

Bütçenin varidat kısmında yer alan {Tra
fik Harçları) karşılığı, 531 000 lira tahmin 
edilmiş olduğunu hayretle gördük. Halen yü
rürlükte bulunan Trafik Kanunu, şoför ve va
sıta sayısı meydanda olduğuna göre, trafik 
harçlarından senede 8 - 10 milyon lira gelir 
sağlanacağı bir kehanet olmasa gerektir. 

Bütün bu arz ettiğimiz hususlar da açıkça 
gösteriyor ki şimdi Muhterem Heyetinize su
nulan tasarıda, trafik giderlerine ayrılan mik
tarın hiç değilse, 800 000 liraya aktarma yo-
liyle iblâğı ve en kısa zamanda birkaç yabancı 
uzmanında acilen taysiye ettiği gibi Dahiliye 
Vekâletine bağlı bir (Trafik Genel Müdürlüğü) 
ihdasının şart olduğu ve hattâ zamanının ge
lip geçmiş olduğu merkezindedir. Ancak bu sa
yede halen kadrosuzluktan vasıta sicillerini 
dahi tutamıyan bu teşkilâtın günün şartlarına 
uygun bir hale getirilmesini Hükümetten ve 
Muhterem Heyetinizden istirham ederek huzur
larınızdan hürmetle ayrılıyorum. (Alkışlar) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tadil teklifi 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1962 bütçe tasa
rısında 408 nci bölümde (6085 sayılı Trafik Ka
nunu gereğince bilûmum trafik giderleri) kar
şılığı gösterilen, 200 000 liranın münakale su
retiyle en az 800 000 liraya, çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan Naci öktem 

istanbul îstanflral 
ibrahim Afoak Perruh Bozlbeyli 
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GEREKÇE 

1953 senesinden bugüne kadar karayolları-
nın çok gelişmiş olduğunu, diğer taraftan, ka
ra nakil vasıtalarının da^o güne nazaran kıyas 
kabul etmiyecek kadar çoğaldığı, dolayısiyle 
Trafik Teşkilâtı giderlerinin de o nisbette art
ması elzemdir. Bütçeye konulan 200 000 lira ise 
Trafik Kanununun kabulünden bugüne kadar bir 
kuruş dahi artırılmamıştır. Bugün 67 vilâyeti
mizde mevcut 104 fennî muayene ve imtihan 
komisyonunda çalışanların, Trafik Kanunu mu
vacehesinde ödenmesi zaruri • giderlerin 780 bin 
liraya baliğ olmaktadır. 

Bundan ayrı olarak halen 40 vilâyetimizde 
trafik otosu dahi mevcut değildir. Türkiye'de 
mevcut, 185 bin motorlu, ve 100 bin motorsuz 
taşıttan maada, bu vasıtalarda çalışan 500 bin 
şoför 200 000 sürücüyü murakabe etmek için 
şehir içi ve dışı hizmet gören bu teşkilâtın, kır
tasiyesini ve motorlu vasıta tamirlerini maale
sef meslekî teşeikküller yaptırmaktadır. Bu hal 
trafik polisinin otaritesinı sarstığı gibi, vazife
lerini de aksatmaktadır. Bu bakımdan 408 nci 
'bölümde gösterilen 200 000 liranın, hiç değil
se aktarma suretiyle 800 000 liraya çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Kanaatimizce aktarma yapılabilecek mad
deler : 

Bölüm M. Lira 

302 30 200 000 
309 40 50 000 
309 31 300 000 
309 32 50 000 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
konuşan arkadaşımızla kendisine iltihak etmiş 
3 arkadaşın bir tadil teklifini ıttılaınıza arz edi
yorum. Bölümlere geçip de, bu tadil teklifine 
dair bölümü görüştüğümüz zaman takriri reyle
rinize arz edeceğim. 

Kifayet takrirleri var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığı üzerinde parti sözcüleri 
ve arkadaşlar kâfi derecede bizi tenvir ettiler. 

İşlerin daha süratle ele alınması için kifa
yeti müzakere teklif ediyorum. 

Bu teklifimin oya konulmasını saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

Eskişehir 
Ceiâlettin Üzer 
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Yükseîk Meclis Başkanlığına 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

21 .2 .1962 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

BAŞKAN — Takrirler aynı mahiyettedir. 
Oyunuza arz ediyoru'm. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Komisyon Sözcüsüne söz veriyorum. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Pe!k muhterem 
arkadaşlarım; Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çesinin 408 nci faslına 200 bin liralık bir öde
nek konulmuştu Hükümetçe. Karma Komisyon 
olarak bizce de bu muvafık görülmüştür. 

Şimdi takrir sahibi muhterem arkadaşları
mız çeşitli maddelerden 600 bin liranın bu mad
deye eklenmesini teklif, etmektedirler. 

1961 yılında da aynı maddede 200 bin lira 
kabul edilmişti. Bu, bütçe masraflarının fazla 
olması sebebiyle Hükümet, bir aktarma veya 
ek ödenek teklifiyle gelmemiştir. Bu demektir 
ki, bu bütçeye, bu bölüme konulan tahsisat, 
1961 de kâfi gelmiştir. Hizmetin ifa edilememe
si gibi, çalışanların istihkaklarını alamaması 
gibi bir durum mevzuubahis değildir. Bu ikiyüz-
bin lira, sadece Trafik Kanununun gerektirdiği 
işlerde çalışan bilir kişi gibi kimselere verile
cek bir paradır. Diğer hususlar başka bölüm 
ve maddeler içinde tahsisata bağlanmıştır. Bun
ların sarfiyatı ayrı bölümden yapılmaktadır. 
Komisyon olarak bu önergeye iştirak etmedi
ğimizi Muhterem Heyetinize arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Çak muhterem arkadaşlarım; Em
niyet Genel Müdürlüğü bütçesinin 408 nci fas
lına konulan iki yüzbin liralık ödenek, hizmet 
bakummdan kâfi görülmektedir. Arkadaşımın^ 
söylediği eksik hususlar, Karayolları ve Emni
yeti Umumiyenin diğer bölümlerine alınmıştır. 
Buraya bir aktarma yapılmasına Hükümet ola
rak taraftar değiliz. 

BAŞKAN — Bütçeniz hakkındaki görüşle
rinizi de şimdi arz ediniz efendim. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana) — Millet Meclisinin çok muhterem 
üyeleri, 

21 . 2 . 1962 0 : 2 
İçişleri Bakanlığının 1962 bütçesi yapıcı ten-

kidlerinizden, hizmetin bütün sahalarına şâmil 
irşat edici mütalâalarınızdan geçmiş bulunuyor. 
Bu tenkidlerin, bu mütalâaların ve temasların 
bütçemizin daha olgun, daıha vazıh bir bünye 
iktisâibetmesine geniş mikyasta yardım edeceği
ne emin olmanızı rica ederim. Bir yılı kapsıya-
cak çalışmalarımızda bütün bu görüşler faali
yetlerimizin istikamet ve veçhesini tâyin edecek
tir. Müspet neticelerini yüksek heyetinize arz 
ettiğimiz zaman bu inanımızda ne derece isabet 
ettiğimizi hep beralber müşahede edeceğiz. 

Yeni Anayasanın hâkimiyeti altında işliyen 
bir Devlet hüviyet ve karekterine sahip modern 
ve ileri bir cemiyet olarak dünya milletleri ara
sındaki yerimizi işgal etmiş bulunuyoruz. Halk 
oyunun da katılmasiyle yürürlüğe giren Anaya
samız, Türk cemiyetinin tarihî gelişiminde son 
merhalesi olan Cumhuriyetimizin demokratik 
ilkelerle geniş mikyasta bezediğd çok ileri bir 
adımıdır. Bu ileri manzaralı kuruluşta Devlet, 
Hükümet, teşekkül, müessese ve fert olarak üzer
lerimize düşen vazifeleri ifada en hassas, en uya
nık davranışlarımızla, tasarruflarımızla demok
ratik eserin inkişafını ebetlere namzet Cumhu
riyetimizin yükselmesini temin hepimizin kaçı
nılmaz ödevlerimizdir. 

İçişleri Bakanlığı olarak teşkilâtımız Anaya
samızın koymuş olduğu esaslara ve millet haya
tımızın kazandığı yeni ruh ve düzene uygun bir 
çalışma gayreti içindedir. 

Muhterem üye arkadaşlarımın ısrarla üzerin
de durdukları ve beLirttikleri gibi, bugün karşı
mızda bulunan en önemli mesele vatandaşlar ara
sında huzuru ve iyi münasebeti sağlamaktır. Ar
kadaşlar, memlekette bu huzur teessüs etmiştir. 
Daha esaslı olarak varlığımıza nüfuz etmiş bir 
şekilde bütün memlekette yerleşmeye devam 
edecektir. Şuna emin olabilirsiniz ki, memleket 
idaresinde vatandaş münasebetleri ve hakları si
yasi kanaat ayrılığından dolayı hiçbir fark ka
yıt etmiyecektir. Emniyet ve jandarma karakolun
dan, köy muhtarından en yüksek idare makam
larına kadar hiçjbir yerde vatandaş, hiçbir se
beple eşit olmıyan muamele görmiyecektir. İda
re cihazımız bu salim anlayışın iyi neticelerini 
en kısa zamanda memleket umumi efkârına gös
terecektir. 

— 130 — 
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Memleketin idare organı olarak Bakanlığımı- [ 

zın sorumluluğu devamlı ve inkıtasızdır. Bütün ı 
memleket sathını kaplar ve mesai saati tanımaz. I 
Faaliyetlerimiz Türk vatandaşının hürriyet ve 
hakları ile, toplumun emniyet ve huzuru ile, 
bütün Devlet hizmetlerinin yerine getirilmesi 
ile alâkalıdır, ve bu itibarla çok önemlidir. Ça
lışmalarımızda esasen bu önemle mütena
sip kıymet ve ehemmiyettedir. Vatandaşı bir
birinden ayrı hak ve vecibelere sahip zümreler 
olarak görmüyoruz. Bütün millet bizim nazarı
mızda Anayasadan müsavi surette 'hisse alan, 
müsavi şekilde himaye gören, aynı hak ve veci
belere malik bir topluluktur. Bu topluluk için
de idare cihazımız tamamen tarafsız bir teşki
lât olarak vazife görmektedir. En küçük köyü
müzün muhtarından, en ücra emniyet ve jan
darma karakolumuzdan en yüksek idare makam
larına kadar bunun titiz bir şekilde tatbikini 
istiyoruz ve takibediyoruz. ideal bir tarafsızlığı | 
memleketin iç huzura için en mühim ve ilk şart I 
telâkki etmekteyiz. 

Zabıtamız : 
Arkadaşlar, 
Zabıtamızı da kanunlar içinde en kısa bir 

zamanda başarılı bir surette çalışacak bir hale 
getirmek amacındayız. Geçmiş olayların tesiri 
altında sarsılmış bulunan polis ve jandarmanın 
kıymetini ve mânevi itibarını vatandaş naza
rında artırmak başlıca vazifemiz olacaktır. Bu 
çalışmalarımızla hem vatandaşın itibarını ve 
hem de asayiş kuvvetlerimizin nefsine güvenini 
ve vazifesine bağlılığını takviye edeceğiz. 

Polis ve jandarma olarak zabıtamızın da 
yurt emniyet ve asayişini sağlamakta, hudutla
rımızı korumakta; kaçakçılığı meni ve takip
te kanun ve nizamlar hükümlerini, kanun hâki
miyeti ve kanunların eşitlikle tatbiki prensip
lerini esas alacağından en ufak bir şüphemiz I 
bulunmayacaktır. 

Gerek polis ve gerekse jandarma teşkilâtı
mızı günün ihtiyaçları, hizmet ve vazife duru- -
mu ve edinilen tecrübeler dikkat nazarına alı
narak yeniden teşkilâtlanmaya tâbi tutacağız. 
Bilhassa motorlu ve telsiz vasıtalarla takviye 
ederek daha çevik ve müessir bir kuvvet haline 
getirmek karar ve niyetindeyiz. Bu karar ve 
niyetimizi malî durumumuzun müsaadesi nisbe-
tinde bütçemize de intikal ettirmeye çalıştık. | 
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1960 yılma nazaran gepek asayişe müessir 

olan ve gerekse müessir olmıyan suç adedlerin-
de bir miktar fazlalık görülmektedir. Hemen 
şunu ifade etmek isterim ki, bu fazlalık asla 
endişeyi mucip bir halde değildir. Sebepleri, 
âmilleri ve suç vasıtalarını iyi teşhis etmekle 
beraber zabıtamızı motorlu ve telsiz vasıtalarla 
teçhiz etmenin zaruretlerini bu suretle daha 
müessir bir şekilde tesbit etmiş oluyoruz. 

Zabıtamızın bilhassa eğitim bakımından 
takviyesini en kısa zamanda tahakkuk ettirmek 
kararındayız. Bahusus jandarmamızın güç bir
liğini za'fa uğratan hattâ ekseri ahvalde Dev
let otoritesinin zedelenmesine kadar varan hâ
diselerin vukuuna sebep teşkil eden dağınık 
kuruluşunun muayyen merkezlerde toplanması 
suretiyle ikmal, eğitim, disiplin ve bilhassa mü
essir kuvvet haline gelme bakımlarından fayda
lar sağlıyacağına kaani bulunuyoruz. Bu dü
şüncelerle dört vilâyetimizde denemeler yaptı
rıyoruz. Bu vilâyetlerde 59 karakol 30 merkez
de toplanmış kâfi motorlu araç tahsis edilmiş 
ve bu suretle mâni zabıta tedbirleri daha kifa
yetli bir şekilde alınmış, adlî zabıta hizmetleri 
daha süratle temin edilmiş ve bu dört vilâyette 
emniyet ve asayiş hâdiseleri geçen yılın aynı 
aylarına mukabil bir azalma göstermiş ve suç
lusu yakalanmıyan hâdise kalmamıştır, bu sis
temin memleketin diğer bölgelerine de teşmi
lini düşünüyoruz. 

Ancak bu sistemin tatbiki geniş mikyasta 
motorlu araç ve muhabere vasıtalarının temi-
nino bağlıdır. 

Şu noktayı da bilhassa arz etmeliyim ki, 
Türk kanunlarını ve temel nizamları 'koru
makla vazifeli zabıtamız, sosyal bir sınıfın di
ğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü te
sis etmeye, ortadan kaldırmaya, müesses ik
tisadi ve sosyal nizamları devirmeye matuf 
her türlü faaliyetle de ciddî bir şekilde meş
gul bulunmaktadır. 

itimadınızı haiz bulunan Hükümetinizin ka
nun dışı durumu itibariyle faaliyetlerini yeraltı 
çalışmaları ile inkişaf ettirmek istiyecek olan 
her türlü yıkıcı ve zararlı faaliyetlerin kar
şısında ve izinde bulunduğunu bir kere daha 
belirtmek isterim. 

Daha yukarda da arz ettiğim gibi memleketi
mizde halk oyuna iktiran etmiş, memleket 
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mukadderatına her sahada hâkim bir Anayasa 
sistemi 'mor'idir. Türk cemiyeti 'bu sistemin hâ
kim bulunduğu hür dünyada müstesna bir 
mevki işgal etmektedir Hiçbir kuvvet Türk 
cemiyetini bu sistemin sınırları dışına itemiye-
cektiı*. Böyle bir hal vukuunda bu kuvvet; 
karşısında yekvücut, mütesanit bir kütle ha
linde Türk Devletini, Türk Hükümetini ve Türk 
Milletini bulacaktır. 

Memleketin iktisadi hayatında mühim bir 
rol oynıyan kaçakçılığın ineni ve takibi bakı
mından hudut bölgelerine münhasır olmak 
üzere tatbik edilmekte bulunan «hudut emni
yet bölgesi» rejiminin tatbikatta aksaklık 
gösteren kısımları vatandaşı sıkmıyaeak bir şe
kilde yeniden incelenmektedir. 

Mülki teşkilât : 
Muhterem arkadaşlar, 
Anayasamızın 115 ııci maddesi Türkiye'yi, 

merkezi, idare kuruluşu bakımından, coğrafya 
durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmet
lerinin gereklerine göre illere ayırmıştır. İller 
do diğer kademeli 'bölümlere ayrılacaktır. 
Mer'i bulunan 5442 sayılı il İdaresi Kanunu ile 
idari kuruluşları il, ilçe, bucak olarak de-
recelendirilmiştir.. Binaenaleyh mülki idare 
bölümlerinin yeni Anayasamıza göre ilden 
aonraki kademelerinin tâyin ve tesbiti ve bu 
hususta yapılan çalışmaların bir kanun haline 
getirilmesi iktiza etmektedir. Bakanlığımızda 
bu mevzuda çalışmalar mevcuttur. Hazırlanmak
ta olan tasarıyı Anayasımızm tâyin ve tesbit ettiği 
müddet içinde Yüksek Meclise sunmuş olaca
ğız. Bu çalışmalarımızda göz önünde tuttuğu
muz hususlar1, âmme hizmetlerinin süratle ve 
kolaylıkla ifası, halkın Hükümetle münase
betlerinin rahatça yapılabilmesi, idari muraka
benin zorluğa uğramadan icrası ile beraber 
her kuruluşun bir ihtiyacın ifadesi olması ve iş 
gücünden ve Devlet bütçesinden israf yapıl
maması gibi ana unsurlardır. Bu esaslara göre 
asgari bir norm üzerinde durulmasında fayda 
mülâhaza ediyoruz. Çalışmlarımızm istikameti 
de üç. kademeli bir idari kuruluşa doğru inki
şaf etmektedir. 

Sivil savunma : 
Sivil savunma Kanunu ile Bakanlığımıza tev

di. edilmiş vazife ve mesuliyetler de mühimdir. 
Bunlar da : Her türlü düşman taarruzları ile 
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toplum hayatını ve millî servetlerimizi tehdid-
eden tabiî afetleri ve büyük yangınlardan do
ğacak can ve mal kaybını önlemek, hayati ehem
miyeti haiz her türlü resmî ve hususi tesis ve 
teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin ida
mesi için âcil tamir ve ıslahı, savunma gayret
lerinin sivil halk tararfmdan âzami surette des
teklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının mu
hafazası maksadiyle alınacak her türlü silâhsız 
koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir. 

Bu hizmetleri lâyıkiylc yapalbilmek maksa
diyle : 

a) Her türlü tehlike haberlerinin halka 
zamanında ulaştırılması, 

b) Halkın korunması için Devletçe alınması 
gereken tedbirlerin yanında korunma ve kur
tarma hizmetlerine âzami derecede iştirakini 
sağlamak için vatandaşların aydınlatılması ve 
eğitimi, 

c) Sefer ve bilhassa barış afetleri karşısın
da halkımızın ve mahaUî teşkilâtımızın gücü 
dışında kalan hallerde müessir bir yardım ve 
kurtarma hizmeti yapabilecek surette donatıl
mış ve yetiştirilmiş seyyar birliklerin kurulması, 

Gibi işler önemle ele alınacak ve bir taraf
tan süratle gelişen teknik şartlar, diğer taraf
tan memleketimizin ihtiyaç ve özellikleri dik
kate alınarak bu teşkilâtın kendisine tevdi edi
len hizmetleri hazer ve seferde başarabilecek 
bir seviyeye getirilmesi sağlanacaktır. 

Nüfus : 
Vatandaşların hak ve vecibelerinin hukuki 

dayanağını teşkil eden nüfus sicillerimizin yeni 
bir genel nüfus yazımı ile tesis ve yeni bir sis
temle yürütülmesi lüzumuna kaanidz. Bunun 
için Genel nüfus yazımı Kanunu ile Nüfus si
cilli Kanununun 1962 yılında Yüksek Meclise 
sunmak kararındayız. Bu iki kanun kabul ve 
neşredildikten sonra 1963 yılında gerekli mal
zeme ve defterler hazırlanıp 1964 yılında altı 
ay içinde bütün memlekette yazımı yapmak 
mümkün olacaktır. Hazırlıkların portesi 15 ve 
yazımın masrafı ise 20 milyon lira civarındadır. 

üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Ahvali 
Şahsiye Komisyonu çalışmalarından faydalanı
larak insan Hakları Beyannamesine uygun ye
ni prensiplere dayanan ve Anayasamızın kabul 
ettiği esaslarla 'bağdaşan (Türk vatandaşlığı) 
kanun tasarısını da Yüksek Meclise sunmak 
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kararındayız. Uzun bir mesai neticesinde hazır
lanan tasarı ayrıca Adalet, İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlıkları ile Ankara Üniversitesi mümessil
lerinden müteşekkil bir komisyonca da millî 
bünyemize uyan prensipleri nefsinde cemetmiş 
bir hale getirilmiştir. 

Personel : 
Halen mevcut 570 kazamızdan 96 sı kay-

makamsızdır. 59 unda jandarma subayları, 23 
ünde yedek jandarma teğmenleri kaymakam 
vekili olarak vazife görmektedir. 4489 sayılı 
Kanunla Avrupaya gönderilen ve Orta - Doğu 
Âmme Enstitüsünde bulunan kaymakamları da 
hesaba katarsak bugün fiilî hal 187 kazamızın 
kaymakamsız olmasıdır. 

Kaymakamlık idari teşkilâtımızın mihveri 
ve belkemiği mesabesindedir. Mevcudun üçte 
birine varan münhal kadrolar bizi ciddî olarak 
düşündürmektedir. İdareyi cazip bir hale ge
tirmek, bu meslekte severek ve faydalı bir şe
kilde hizmet etmeyi düşünen gençleri derliye-
bilmek için birtakım • tedbirler alınması zarure
tini hissetmekteyiz. Meslekin mânevi sahada 
takviyesi Anayasamızla memlekette yeniden vü
cut bulan ruh ve anlayış sayesinde kısa zaman
da kendiliğinden mümkün olacaktır. Kaymakam
larımızın meslek dışı tesirlerle ve bilhassa gay-
rimesul teşekkül ve kimselerin arzu ve teşeb
büsleri ile nakil ve tahvil olunmaları hususunu 
katî şekilde önliyecek bir yönetmelik hazırlan
mış ve yürürlüğe girmiştir. 

Bir kaymakam vazife görürken bilecek ki 
hareketinde kanuna aykırı bir durum olmadık
ça, bir vazife suiistimali ve bariz bir ihmal bu
lunmadıkça kimse kendisini huzursuz kılmıya-
cak, tazi'betmiyecektir. Bundan sonra kay
makamlarımız, mahrumiyet bölgelerinde iki ve
ya üç sene ı üçüncü, ikinci ve birinci sınıf ka
zalarda üçer sene vazife göreceğini, bu müd
detler bitmedikçe veya valisinin veya bir mül
kiye müfettişinin mucip sebepli teklifi olma
dıkça yerinden aynlmıyacağım bilerek çalışa
cak ve muhitine verimli, semereli faaliyeti ile 
yurt kalkınmasında kendisinden beklenilen hiz
meti görecektir. 

Ayrıca kaymakam salâhiyet bakımından da 
takviye görecektir. Bilhassa maddi fedakârlığı
na artık bir son verecek tedbirlerin alınması 
ciddî bir meşgalemiz haline gelmiştir. Umumi
yetle idare meslekinde vazife görmekte bulunan 
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personel aynı zaruretlerle dolu 'bir mesai için
dedirler. Bakanlığımızın merkez ve taşra tâli 
memurlarının mâruz kaldıkları kadro darlığı 
ve çaresizlikelri yetişmiş elemanlarımızı, müte
madiyen meslek dışına çıkarmakta ve bundan 
yine memleket pek çok zararlara uğramaktadır. 

Mahallî idareler : 
Mahallî idarelerimizin, Anayasanın ışığı al

tında bünyelerine uygun seçimlerinin bir an 
evvel yapılması, gelir kaynaklarının yeter de
recede artırılması, teşkilâtının görev ve yetki
lerinin yeniden düzenlenmesi, demokratik ıbir 
rulhla vazife tedahüllerinin önlenmesi hususla
rı ile ilgili mevzuatın hazırlanmasını süratle 
sağlamak kararındayız. Netekim bilhassa ma
hallî idarelerimizin seçimle «iş başına gelecek 
elemanlara tevdii hususundaki hazırlıklarımız 
son safhasına gelmiş ve (bunlardan köy muhtar 
ve ilhtiyar meclisi seçimlerine ait kanun tasa
rısı Başbakanlığa sunulmuştur. Aynı suretle 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimine 
ait kanun tasarısı da Başbakanlığa takdim 
olunmuştur. 

Memleketimizde demokratik hayata 'geçil
mesinin tabiî 'bir neticesi olarak mahallî ida
relerden beklenen ve istenen hizmetler artmış 
(bulunmaktadır. Artan bu taleplere karşılık 
mahallî idarelerin gelir kaynaklarında önemli 
bir artış olmadığı 'gibi aksine memur Ve hizmet
lilerin maaş ve ücretlerine yapılan zamlar so
nunda bu ibareler müşkül duruma düşmüş ve 
kendisinden beklenen fonksiyonu ifadan aciz 
kalmışlarıdır. 

özel idarelerde personel giderleri hemen he
men bütçelerin yarısına yakın bir ödeneğe te
kabül etmekte, belediyelerimizde bu miktar ek
seriya yüzde otuzu çok aşmaktadır. Bir taraf
tan bu idarelerin ödemekle mükellef bulun
dukları kanuni paylarda ayrıldıktan sonra ma
hallî hizmetlere yetişecek takat hemen hemen 
hiç 'kalmamaktadır. 'Tabiatiyle ıbu <durunı kar
şısında bu idarelerimiz borçlu bir vaziyete 
düşmektedirler. Halen özel idarelerin borçla
rı 80 milyonu bulmuş, belediyelerin ise bir 
milyarı, belediyelere bağlı işletmelerin 700 
milyonu tecavüz etmiştir. 

Köylerimizin durumu da buna istisna teş
kil edecek vaziyetten çok uzaktır. 
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Malhallî idarelerin ma'hallî malhiyetteki lı'iz-

nıetleri ifa edememesi üzerine 'Vâki olan talep 
ve şikâyetler karşısında merkezî idarenin bu 
'hizmetleri karşılayacak yeteri derecede gelir 
kaynakları ile mezkûr idareleri takviye etmesi 
icabederken bu hizmetlerin mühim 'bir kısmını 
merkeze almak suretiyle mahallî idare mefhu
mu zedelenmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın 1T6 ncı maddesinin ışığı al
tında mahallî (hizmetlerin malhallî idareler ta
rafından ifasını temin ve gerek merkezî idare 
ile ve gerekse birbirleri arasındaki vazife te
dahüllerini önliyecek ve 'bu hizmetleri kendile
rinden beklenen şekilde ifa edebilmelerini sağlı-
yacak yetkilerle tecîhiz edilecek ve 'onları hiz
metleri ile mütenasip gelir kaynaklarına ka
vuşturacak kanunların süratle hazırlanmasına 
çalışacağız. 

Netekim mahallî idameler gelirleri üzerinde 
İstanbul'da teşkil edilmiş >olan Vergi Reform 
Komisyonu çalışmalara başlamış ve Bakanlı
ğımızda temsilcileri vasıtasiyle 'bu çalışmalara 
iştirak etmiş bulunmaktadır. 

Anayasaya aykırı kanunlar : 
Anayasamıza aykırı ve Ibıı Anayasa ile va

tandaşlara verilen hak ve hürriyetlerle bağ-
daşmıyan idari kanunlar üzerindeki çalışmala
rımız son safihasına gelmek üzeredir. Bu arada 
«Toplantı ve 'göısteri yürüyüşleri» kanun tasa
rısı, Başbakanlığa sunulmuştur. 

Diğerleri de Anayasamızın tâyin ve tafhdit 
ettiği zaman içinde Yüksek Meclise sunulacak
tır. il İdaresi Kanunu, 1darei umumiyei vilâ-
yat Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, 
Cemiyetler Kanunu, Polis vazife Ve salâhiyeti 
hakkındaki Kanun, (Tese'ülün menine dair Ka
nun, Seylâptan dolayı İrası Ihasar eden gayri-
memlük enharı ısaıgirenin sureti tatlhiri (hak
kındaki Kanun bu mevzuda mesai sarf edilen 
kanunlarımız içinde bulunmaktadır. 

Çok [muhterem arkadaşlarım; 'kısa izahatım
la Bakanlığıma tevcih olunan tenkid ve temen-
ınileri cevaplandırmaya çalıştım. Esasen bun
lar, bizi irşat edici mahiyette -olmuştur. Cevap-
ılıyamadığımız hususlar not edilmiştir. Bakan
lığımızın yılbk çalışmalarında bu tenkid ve 
ikazlar, bizim için bir ışık ve Vekâletim men
supları iğin çalışmalarında 'bir rehber olacaktır. 

Tenkidlerinize teşekkür eder, Vekâletimin 
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bütçesinin kabulünü rica eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaca. 
HÜSAMETTİN TİYENŞAN (İstanbul) — 

Daha evvel «öz istemiştim. 
BAŞKAN — Siz konuştunuz.. Hükümetten 

sonra, sıradaki arkadaşa söz verdim. Buyurun 
sayın Karaca. 

(HYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, Millî İradenin aziz ve mümtaz mü
messilleri, âmme nizamının, vatandaş emniye
tinin 'koruyucusu ve icra (kuvvetinin büyük öl
çüde temsilcisi durumunda bulunanı kadirşinas 
ve lûtufkâr Dahiliye Vdkâletinin şerefli -münte
siplerini hürmetle selâmlarını. 

Bir memleketin içinde sükûn ve eımniye-ti 
muhafazaya memur olan Vekâletin en başta ge
len vazifelerinden birisi Türk vatandaşının bu 
memlekette (kanuni dışı ımuamele ve zorlamalara 
mâruz kalmasına müsaade etmemesi icabeder. 

İçinde 'bulunduğumuz şartlar ve geçmiş tec
rübeler, demokrasi ilkeleriyle, prensipleri na
zarı itibara alınarak badema insan haklarını 
Türk vatandaşlarına da bilfiil 'tanımak; bu hak
lara ve bu hakların icaplarına uygun kanunla
rı hâkimi 'kılmak ve bütün vatandaşlarımıza 'kül
fetlerde ve /nimetlerde tam !bir müsavat ve taraf-, 
sizlik içinde muamele etmek lüzumuna kaaniiz. 

Cemiyet hayatında aslolan hüsnüniyettir. Bu 
memleket evlâtlarının ve vatan çocuklarının 
ağır, haksız ve yersiz ithamlar altında bırakı
larak farklı muameleler yapılmamasının daha 
demokratik ve insaflı bir yol olduğu kanaatin
deyim. 

İdare âmirlerinin de itam v(e müstakil bir şe
kilde vicdan huzuru içinde icrayı vazifede bu
lunmaları için idari ve kanuni teminata ve muh
tariyete kavuşmaları şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, ta'kdir buyurursunuz 
ki, idarenin, şahısların takdir ölçüsü içinde de
ğil, ıkanuni teminat altında çalışması hem ikti
darları huzur içinde bulundurur, hem de vatan
daşlara itimat telkin eder. Devlet kapısından 
adım atanı her vatandaş, 'Devlet kapısına baş
vuran herkesin kalbinde bitarafa bir idare filk-
î'inin hâkim olması mutlak zarurettir. 

Bu 'güven ve ısevgi dolu İtimat; dereesi ne 
kadar yüksek olursa o yerde kanunlara, Hükü
met ve Devlet otoritesine bağlılık ve üstünlük 
de o derece artar. Aziz arkadaşlarım, büyük 
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bir tefahürle söylemek isterim ki, bugün bu 
sahada en müspet adını atılmıştır. Ancak «Ana
yasa teminatı altında dayak yiyen vatandaşlar 
müstesna» (Gülüşmeler) 

Bugün Türk milleti bu millî gururun kıvan
cı içerisindedir. Ancak Devlet idaresi ehil el
lerde olduğu müddetçe halk üzerindeki itibarını 
ımuhaf aza eder. Bu sebeple şu noktayı arz etmek 
isterim ki; bugün kazalarımızın çoğunda kay
makam yoktur. Bunun sebepleri malûmdur. 
Ancak, kaymakamların bulunmadığı yerlerde 
bu vazifeyi, tahrirat kâtipleri yapmaktadırlar. 
Tahrirat kâtibinin ifa atmiş olduğu bir kayma
kamlık vazifedinin bu idareyi ne kadar müşkül 
duruma sokacağı aşikârdır. Hiç olmazsa, sayın 
Vekâletin kaymakamlara yapacağı bir tamimle; 
badema, kendileri yerlerinden ayrıldıkları za
man, bu vazifeyi tahrirat kâtiplerinin yerine 
yüksek tahsilli, doktor, veteriner, hâkim gibi ze
vatın ifa etmelerinin doğru olduğu kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 

B. 

101 

Lira 

201 

202 

203 

206 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci (kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 66 172 50C 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücretler 6 240 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti 136 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 2 133 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

21 
B. 

207 
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Lira 

209 

210 

228 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kamunun 5 nci «maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 4 955 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği ' 2 790 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaymakamlık ve meslek kurs
larında verilecek konferans üc
retleri 5 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kıs ım- Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 345 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vilâyetler 'büro giderleri 2 525 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

318 000 

Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 1 690 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kira bedeli " 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Giyecekler 47 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yolluklar 4 756 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek (tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

300 000 

1 781 500 

Dördüncü kısım • Daire 
hizmetleri 

408 Yabancı ad taşıyan meskûn yer
lerin adlarının değiştirilmesi için 
toplanacak komisyon üyelerine 
verilecek ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et--
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Nüfus işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve Yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
(burslar 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler..; Kabul edilmiştir. 

33 000 

510 000 

15 000 

Lira 

459 250 

190 000 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 
ıStaj giderleri 226 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 105 460 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaymakamlık ve meslek kursları 296 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

80 000 

502 Eski yıllar borçları 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenle^.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Bakanlık Memur ve Hizmetlileri 

Yardım Sandığına (öğle yemek
lerinde yardımda kullanılmak 
üzere) 89 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

C — EMNÎYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çesinin bölümlerine geçiyoruz. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN 
miyenler... 

202 Ücretler 
BAŞKAN 
miyenler... 

110 471 400 
- Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir: 

4 523 820 
- Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

203 Menkez geçici hizımietliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

31 700 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 3 611 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı mad
desi gereğince verilecek para mü
kâfatı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
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T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 9 963 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince veri
lecek er tayını 8 053 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

213 6564 sayılı Kanun gereğince veri
lecek fazla mesai ücreti 11 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kafyul edilmiştir. 

214 Hazarda emniyet ve asayişi mu
hafaza uğrunda yaralanan veya 
sakat kalan polis, âmir ve memur
larına ve bu yüzden ölenlerin 
ailelerine 6535 sayılı Nakdi taz
minat Kanunu gereğince veri
lecek tazminat 30 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

228 Konferans ücreti 25 (100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kıısiim - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 73 000 
* BAŞKAN — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 2 404 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm, 302 için bir tâdil takriri var okuyo
ruz : 

Millet Meelıisi Başkanlığına 
Tadil teklifi 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe tasa
rısında 408 nci bölümde (6085 sayılı Trafik Ka
nunu gereğince bilûmum trafik giderleri) kar
şılığı gösterilen 200 000 liranın münakale sure
tiyle en az 800 000 liraya çıkarılmjasını arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul - İstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan Naci öktem 

istanbul îstanîbul 
İbrahim Abak Ferruh Bozbeyli 

21. 2 . 1962 O : 2 
Gerekçe 

1953 senesinden bugüne kadar karayollarının 
çok (gelişmiş olduğunu, diğer taraftan, kara 
nakirvasıtalarının da o güne nazaran kıyas ka
bul etmiyecek kadar çoğaldığı, dolayısiyle tra
fik teşkilâtı giderlerinin de o nisbefcte artması 
elzemdir. Bütçeye konulan 200 000 lira ise Tra
fik Kanununun kabulünden bugüne kadar bir ku
ruş dahi artırılmamıştır. Bulgun 67 vilâyetimizde 
mevcut 104 fennî muayene ve imtihan komisyo
nunda çalışanların, Trafik Kanunu muvacehesin
de ödenmesi zaruri giderler 780 bin liraya baliğ 
olmaktadır. 

Bundan ayrı olarak halen 40 vilâyetimizde 
trafik otosu dahi mevcut değildir. Türkiye'de 
mevcut, 185 bin motorlu ve 100 bin motorsuz 
taşıttan maada, bu vasıtalarda çalışan 500 bin 
şoför 200 000 sürücüyü murakabe etmek için 
şehir işi ve dışı hizmet gören bu teşkilâtın, kır
tasiyesini ve motorlu vasıta tamirlerini maalesef 
meslekî teşekküller yaptırmaktadır. Bu hal tra
fik polisinin otaritesini sarstığı ıgifbi, vazifelerini 
de aksatmaktadır. Bu bakımdan 408 nci bölüm
de gösterilen 200 000 liranın', hiç değilse aktar
ma suretiyle 800 000 liraya çıkanlmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Kanaatimizce aktarma yapılabilecek mad
deler : 

Bölüm : M. Lira 

302 
302 
309 
309 

30 
40 
31 
32 

200 000 
50 000 
300 000 
50 000 

600 000 

BAŞKAN — Tadil takririni oyunuza sunu
yorum* Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
hul edilmemiştir. Bölümü aynen kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 nci bölümü oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 1 852 000 
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309 

405 

406 

408 

410 

416 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
'Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3201 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü, kısım - Daire 
hizmetleri 

Binek hayvanları satmalına ve 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ıHaiberalma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
'6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun gerektirdiği her çeşit 
masraflar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyeıüer... Kabul edilmiştir. 
Giyecek ve teçhizat giderleri 13 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okul giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

904 000 

10 000 

1 237 000 

395 000 

220 000 

500 001 

400 000 

200 000 

570 000 

062 680 

50 000 417 Yollama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve telsiz 
işletme giderleri ile radyo ve ben
zeri cihazların abone ücretleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

455 

501 

502 

701 

50 000 

4 800 

90 001 

72 002 

Prevantoryum ve sanatoryum ve 
revir yönetim iaşe ilâç ve sair ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

(Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Es/ki yıllar borçları 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

148 000 

30 000 

16 000 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 1 500 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımlar 
792 'Makina ve teçhizat satmalımı ve 

onarımı 2 177 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

D — JANDARMA GENEL KUMANDANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Jandarma Genel Kumandanlığı 
bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 
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201 

202 

203 

206 

209 

210 

214 

215 

216 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 73 155 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 3 472 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetleri ücreti 47 499 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
4178, 4598 ve 236 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 2 385 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve 15 nci maddesinin 
(E) fıkralariyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 6 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda güven ve asayişin korun
ması uğrunda yaralanan veya sa
kat kalan subay, assubay ve erlere 
veya bu yüzden ölenlerin aileleri
ne 6535 sayılı Kanun gereğince 
verilecek nakdî tazminat 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1493 ve 7268 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ikramiye 149 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
20 yıl hizmetten sonra terhis edi
len çavuş ve onbaşılarla dördün
cü uzatmadan sonra terhis edilen 
erlere 1861 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi gereğince verilecek ikra
miye 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lüra 

219 6775 sayılı Kanun gereğince veri
lecek tazminat 166 200 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 1615 ve 2852 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek yemeklik bedeli 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 4335 ve 233 sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek uzmanlık ücre
ti 9 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

231 182 sayılı Kanun gereğince ödene
cek hizmeteri tazminatı 4 046 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 1 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 000 

990 000 

90 000 306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 3 654 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 ve 211 sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 569 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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309 Taşıt giderleri 8 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi giderleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan ve motosiklet satınalma 
ve tavizi ve ölenlerin, hasara uğ-
rıyanların tazmini 256 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

406 Haber alma giderleri 250 000 
"BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 86 777 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Askerî malzemeler 27 118 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

411 Harb gereçleri ve teçhizatı 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

413 Veteriner ecza ve gereçleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 4 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 ölen erlerin cenaze giderleri ile 
kaçakçılarla çarpışma neticesinde 
ölen subay, assubay, er ve deniz 
müstahdemlerimin teçhiz, tekfin 
ve kabir yaptırma giderleri 25 000 

• BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

422 İşçi Sigortaları Kurumuna ödene
cek prim 79 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Moral hizmetleri, her türlü gider
leri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Beden eğitimi ve müsabaka genel 
giderleri ' 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 196 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin yolluk 
ve giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edeıüer... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar . 

701 Bina onarımı 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - istimlâk ve satmalmalar 
711 istimlâk bedeli 5 000 000 

VIII - Sosyal sermaye yatı
rımları ve esaslı onarmalar 

782 Rıhtım inşaatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

50 000 
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792 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 1 060 000 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

E — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESt 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesine 
geçiyoruz. 

Bir takrir var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yüce Mecliste temsil edilen siyasi partilerin 
dış politikamızın esasları üzerindeki mutaba
katlarının bir defa daha tezahür etmesini temi-
nen, Türkiye Büyük Millet Meclisince öteden 
beri yerleşmiş bir teamüle uyularak, Dışişleri 
Bakanlığı bütçesi üzerinde grup sözcülerinin 
konuşmalarındaki zaman kaydının kaldırılma
sını arz ve teklif ederiz. • 

istanbul Manisa 
Selim Sarper Ş. Raşit Hatipoğlu 

Dışişleri Bakanı C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

İstanbul 
Ziya Altmoğlu 

A. P. Grupu idare Heyeti azası 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesine 
münhasır olmak üzere, parti sözcülerinin, Yük
sek Meclisin aldığı tahditten âzâde kılınmasını 
istiyen bu teklifi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Söz C. K. M. P. adına Sayın Ahmet Tahta-
kılıç'ta. 

C. K. M. PARTlSl MECLİS GRUPU ADI
NA AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak). — Sayın 
Milletvekilleri; 

Bütçe müzakerelerinden . faydalanılarak C. 
K. Millet Partisinin dış politika ve dış iş
lerimiz hakkındaki görüş ve temennilerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Cumhuriyet idaremiz yeni Türk Anayasası'-
nın yürürlüğe girmesi ile her sahada temelli 
ilkelere dayanan ve halkın tesirli murakebesi 
altında yürüyen devresine girmek oluşu için
dedir. 

Bu devrede, Meclis ve Hükümet olarak, 
dış politika alanında, Dünya'ya örnek istiklâl 

l 21. 2 . 1962 O : 2 
mücadelemizin zaferi ile birlikte ilân ettiğimiz 
(YURTTA SULH CÎHANDA SULH) millî ide-

, alimizi, prensibimizi en iyi temsil etmek ve 
gerçekleştirmeye çalışmak vazifesiyle karşı kar
şıya bulunuyoruz. 

Bu sebepten her şeyden evvel Dışişlerimizi 
iç politika mülâhaza ve mücadelelerinin üstünde 
bir (Millî Emniyet ve beka dâvası, bir dünya ve 
medeniyet görüşü) olarak ele almak noktasında 
birleşmeliyiz. 

Diğer taraftan (Kapalı oda politikası) ndan 
çok zarar görmüş bir milletin mümessilleri ola
rak yapacağımız ikinci tiş, şüphesiz, dış politika
mızın ve Dışişlerimizin tesirli ve seviyeli bir parlâ
mento murakabesi altına alınıp yürütülmesi ol
malıdır. Bu noktanın rejim mücadelemizdn önem
li amaçlarından birini teşkil ettiği unutulmama
lıdır. Yeni İçtüzükte dış politika meseleleri üze
rinde tesirLi bir murakabenin esasları tanzim edil
meli bu yolda sağlam ananeler kurulmalı. 

Hükümet de böylesine tesirli bir murakabeyi 
kolaylaştırmak yolunda üzerine düşeni yapma
lıdır. Hükümetin kuruluşundan bu yana bu 
hususta üzerine düşeni yapmadığına program 
hakkındaki parti görüşlerimizi açıklarken izhar 
ettiğimiz temenniye rağmen bu konuda ihmal
kâr davranıldığma dikkati çekmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir Kurucu Meclis tarafından hazırlanıp 

halkoyuyla yürürlüğe giren ve insanlık hak 
ve hürriyetlerini kemaliyle teminat altına alan 
yeni Anayasa devresinde hükümetler • dikkat 
ve enerjiyi gösterdiği ölçüde milletler arası 
kurumlarda ve münasebetlerde daha müessir 
rol sahibi olabiliriz. Bu arada istiklâl, güven
lik, eşitlik ve sulhten başka dâvası olmıyan 
bir millet olarak idealist kurucuları arasında 
bulunduğumuz Birleşmiş Milletrdeki mevkiimiz 
ve rolümüz daha çok önem kazanabilir. 

Teşkilâtın Yasası çevresindeki faaliyetle
rimizi bu inanışla yeniden artırmalıyız. Bil
hassa istiklâlleri uğrunda gayret sarf eden 
milletleri desteklemekte daha fazla kararlı ve 
dikkatli davranmalıyız. Hükümet Programının 
tenkidinde Cezair mevzuunda ileri sürdüğü
müz temenninin Hükümetçe bugüne kadar na
zara alınmamasında duyduğumuz üzüntüyü be
lirtmek isteriz. 
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Kuzey - Atlantik Andlaşmasmdaki, durumu

muza gelince Birleşmiş Milletler Anayasasına gö
re : Kurulmuş olan ve tamamen kolektif gü
ven prensibine dayanan tedafüi mahiyette olan 
NATO'nun bugün maksadına uygun tekâmül 
seyrini takibettiğini görmekten memnunluk 
duymaktayız. Bu andlaşma müşterek bir dünya 
görüşünü ve medeniyetini her türlü zor ve 
kuvvet kullanmak suretiyle değiştirmek isti-
yenlere ve isteyecek olanlara karşı koyabilmek 
için maddi ve mânevi güçleri birleştirmek gibi 
insanî barışı koruyucu bir gaye gütmektedir 
Bu görüş ve inanışla Türk milleti olarak bütün 
samimiyet ve gücümüzle takındığımız NATO'ya 
dâhil milletlerin sosyal ve ekonomik durum
larının müşterek bir dâva halinde ele alın
ması gerektiğine -şüphe yoktur. Bu sahadaki 
gayretleri desteklerken sulhun ve medeniyetin 
korunması hususunda milletçe beslediğimiz 
imân ve fedakârlığın dost ve müttefiklerimiz 
tarafından takdir edileceğini umduğumuzu açık
ça ifade etmek isteriz. 

Bilhassa Oı*ta - Doğu'yu içine alan CEN-
TO'yu bu bölgede barışı, güvenliği ve istik
rarı koruyan bir savunma paktı olarak destek
liyor ve bu paktın da sosyal, ekonomik ve teknik 
alanlardaki yardımlaşmaları genişletmek su
retiyle pakta dâhil milletlerin müdafaa güç
leri artırmakta âmil olmasını temenni ediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Söz, dâhil olduğumuz anlaşmalar çerçevesin

deki yardımlaşma bahsine gelmişken bir nok
tayı açıklamakta fayda görüyoruz. Hükümet 
programı üzerindeki parti görüşümüzü açık
larken belirttiğimiz gibi Birleşmiş Milletler 
Anayasasına, Milletlerarası îş Birliğine ortak
laşa güvenlik prensibine uygun olarak müşte
rek bir medeniyet telâkkisi içinde ferdî ve 
sosyal hürriyetleri muhafaza için dost millet
lerle kader birliği yapmak millî politikamı
zın temelini teşkil eder. Bu politika Ata
türk 'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözünde en 
veciz ifadesini 'bulmuştur. Doğrudan doğruya 
bir millî felsefe ve kader çizgisidir. Bu itibarla 
da hiçbir suretle yardıma ve diğer maddi hâ
diselere bağlı değildir. Fakat sözün, hürriyet 
idealinin ve medeniyetin korunması gibi bir 
dâva üzerinde iş birliği yapmış olan milletler 
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arasında yardımlaşma bahis konusu olunca 
yapılan yardımlara teşekkür etmekle beraber 
dost ve müttefiklerimiz •tarafından bugüne ka
dar Türkiye'ye yapılan yardımların ölçüsü tâ
yin edilirken savunma, sosyal ve ekonomik 
zaruretlerimiz gereği gibi nazarı itibara alın
mamıştı»*. 

Böyle bir neticenin meydana gelmesinden 
yardım çerçevesine giren dert ve dâvalarımızı 
zamanında ortaya koyamamış olmamızın tesiri 
büyük olmuştur, örupumuzun bu realist gö
rüşü üzerinde Hükümetin dikkatle durması 
ve gerek savunma gerekse sosyal ve ekonomik 
kalkınma ihtiyaçlarımızın kendi kaynaklarımız 
ve takatımızla karşılayamadığımız zaruretlerini 
halle yarıyacak ölçüde evvelden hazırlanmış 
plânlara dayanarak yardım temini hususunda 
ciddî bir gayret göstermesini beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Güvenlik içinde sulh prensibi üzerindeki gö

rüşümüzü bir noktayı daha ortaya koyarak 
tamamlamak istiyoruz. 

Uzak ve yakın tarihteki hâdiseler göstc-
miştir ki, Türkiye Cumhuriyetinin istiklâlini, 
toprak bütünlüğünü korumak hedefinde bütün 
vatandaşlar her zaman her yerde beraberdir. 
Ve bu bu gaye için varını yoğunu ortaya 
koymuştur. Bunun ötesinde hiçbir, arka maksat 
gütmiyen bağlı olduğumuz muahedeler de mey
dandadır. O halde bizimle dostluk ve iyi mü
nasebet arzu eden devletler her şeyden önce 
Türk halk vicdanında yer bulacak bir açık
lıkla iyi niyetlerini ortaya koymuş olmalı ve 
dayandığı dünya görüşü meydanda olan ve Bir
leşmiş Milletler Yasası çerçevesindeki kolektif 
güvene müstenit barışçı, açık ve~ dürüst siya
setimizi ve bu siyasetten doğan âhitlerimize 
sadık kalacağımızı kabul etmelidirler. 

Bunun ötesindeki tek gerçek (Millî varlı
ğımızı gerektiği anda tari'h boyunca olduğu 
gibi millî gücümüzle korumakta kararlı olu
şum uzdur.) 

Muhterem arkadaşlar, 
Buraya kadar dış politikamıza istikamet 

veren ana prensipler üzerinde durmuş bulunu
yoruz. Harektt noktaları ve hedefi bu dere
cede belli ve açık olan Türkiye Cumhuriyetini 
dış siyasetinde Hükümet (Faal) olacağını 
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programında ifade etmişti. C.K.M. Partisi Gru-
.pu bu vaadi teşvik ettiğini program üzerinde
ki konuşmalar sırasında açıklarken (faal) vas
fına (şahsiyetli) vasfının da eklenmesini te
menni etmişti. 

Faal ve şahsiyetli bir dış politika şartlarını 
meydana getirmekte Hükümete düşen vazifeler 
önemli olduğu aşikârdır. 

Böyle bir devre; (Türkiye Cumhlriyeti Dev
leti) varlığını şahısların ve her şeyin üstünde 
ebedi vardık olarak tanımak ve tanıttırmakla 
başlar ve milletlerarası münasebetlerde (devam
lı bir dünya sulhu içinde mesut bir Türkiye'yi) 
hedef alan dünya görüşümüzü tam temsilde ba
şarı göstermekle gerçekleşir. Aynı inanış ve gö
rüşte olduğunda şüphemiz olmıyan Hükümet, 
koordine çalışmayı evvelemirde dış işlerinde sağ
lamalı ve hizmetin iyi bir şekilde görünmesini, 
yürütülmesini sağlıyacak bir organizasyon kur- j 
malıdır. Hazırlanmakta olduğu haber verilen 
Teşkilât Kanununda merkez teşkilâtına da önem 
verilmelidir. Dış işlerimizin, dünya meseleleri 
üzerinde ihtisas sahibi merkez elemanlarına ve 
iyi tanzim edilmiş bir arşiv teşkilâtına ihtiyacı 
olduğu kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan faal ve şahsiyetli bir dış 
politika çok iyi yetişmiş, enerjik ve üstün va
sıflı elemanlarla görüşülebileceğine göre harici
ye meslekinin ve bu meslek elemanlarının prob
lemleri üzerine ciddî olarak eğilmek zarureti 
vardır. 

Meslek mensuplarının seçilmesinde iyi yetiş
meleri ve mütaaddit dil öğrenme şartlarının ha
zırlanmasında vazifelerini tam olarak yapabil
meleri için kendilerine hareket imkânı verilme
sinde titizlik gösterilmeli ondan sonra da ken
dilerinden iş ve netice istenmelidir. 

Teşkilât Kanunu yapılırken Hükümetçe, ata
şelerle elçilik teşkilâtı ve elçilerin münasebet
lerini organize etmekte dikkatli davranmalı
dır. Şu bir 'gerçektir ki, şahsiyeti ve kifayeti ile 
sefirlik mevkiine ulaşmış olan bir memur, Dev
letin her alanda güvenmesi gereken birinci ele
manı sayılmalıdır. Tarihte Reşit paşaları yetiş
tiren bu milletin Türk Devletini vakar ve cid
diyetle temsil edecek şahsiyetlerden mahranı 
olduğunu kabul etmek doğru olmaz. 

Milletlerarası münasebetlerde (propaganda) 
konusunda çok zayıf kaldığımız acı bir haki-
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kattir. Memleketimiz ve meseleleri tarih bo
yunca kendine göre maksatlı kimselerin eser ve 
kalemleriyle tanıtıldığı ve ekseriya propaganda 
işinde geç* kaldığımız için milletlerarası müna
sebetlerde karşılaştığımız müşkülât büyük ol
muştur. 

Hâlâ dost ve müttefik Amerika halkının mem
leketimiz ve insanlık ve sulh ideallerimiz hak
kında eksik ve hattâ yanlış kanaatler taşıdığını 
ve Kıbrıs konusundaki iyi niyet heyetimizin iş 
işten geçtikten sonra yola çıktığını hatırlarsak 
bu konunun önemi meydana çıkar. 

(Bugünün dünya şartları içinde en tesirli 
propagandanın kültür alanındaki faaliyetlerle 
mümkün olacağını bilerek Hükümet, kültür 
ataşeliklerini artırmalı ve bu sahadaki faaliyet
ler için daha geniş imkânlar hazırlamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devletler çerçevesine giren vatandaşlarımı

zın -mevcut ve meydana gelebilecek haklarının 
korunmasında muvaffak olamadığımızı kabul 
ederek Dışişleri servisimizi bu noktada uyar
mak isteriz. Son olarak meydana gelen Mısır'
daki vakıf emlâki üzerinde Türk vatandaşlarına 
ait hak ve menfaatlerin nasıl kaybolduğu ha
tırlanırsa bu yönde ne dereceye kadar haklı 
olduğumuz meydana çıkar. 

Sayın arkadaşlar, 
Müsaadenizle şu anda hal çaresi bekliyen 

bâzı dış meselelerimiz hakkındaki fikirlerimizi 
ifade etmeden sözlerime nihayet vermiyeceğim. 

Avrupa Birliği camiasında bütün maddi ve 
mânevi varlığiyle yerini almış olan memleketi
mizin (Müşterek Pazara) dâhil olma yolundaki 
teşebbüslerini bugüne kadar neticelenmemiş ol
masından üzüntü duymaktayız. Karma Hükü
metin bu problemi acele olarak ele almasını ve 
neticeye ulaştırılmasını beklemekteyim. 

Dost ve müttefik Yunanistan'da, kendisine 
göre zararlı sahalardan geçerek kurulmasında 
ittifak ettiğimiz Kıbrıs Cumhuriyetinin bu ada 
halkını huzur, adaalet ve güvenlik içinde yaşa
masını sayacak bir istikrar içinde ilerlemesini 
samimî olarak gözetmeliyiz. Son günlerin bâzı 
havadisleri bize endişe vermektedir. Dışişleri 
Bakanımız bütçe vesilesiyle izahat verirse mem
nun oluruz. 

Diğer çok önemli bir konu da Türkiye hari
cindeki Türklerin muahedelerle teminat altına 
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alınmış hakları ve kültürel ve sosyal mesele- I 
leriyle, geçmiş ihmalleri unutturacak bir ölçü
de alâkadar olunması zaruretidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Yirmi dakikalık bir zaman içinde dış politi

kamız üzerindeki görüşlerimizi prensipler çer
çevesinde kalarak arz etmiş bulunuyorum. 

Şu nokta aşikârdır ki, milletlerin dış politi
ka sahasındaki kuvveti iç politikada bilhassa 
rejim bakımından tam bir istikrar içinde bu
lunmalarına bağlıdır. 

Hal böyle olunca demokratik bir devlet 
idaresinin kurulup gerçekleşmesini sağlıyan ve 
insan hak ve hürriyetlerini kemaliyle teminat 
altına alan yeni Türk Anayasasının yürürlükte 
olduğu bugünde millî egemenliğin ve millî İra- I 
denin temsilcisi olan TJB.M. Meclisinin her şe
yin üstünde memleketi asırlık hürriyet müca
delemizi gayesine ulaştıracak şekilde huzura I 
kavuşturacak şartlar üzerinde dikkatle durma- | 
sı gerekmektedir. " j 

Bu görüş ve inanışla Karma Hükümete dış 
politika «anasında 'başarılar dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Gökay. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA FAH
RETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) — Pek 
Muhterem Başkanımız, çok sayın milletvekilleri, 
muhalefetin de memleket idaresinde iktidar ka
dar sorumluluk taşıdığı fikrini çalışma progra- I 
. minin temel tası olarak kabul ve telâkki eden Ye
ni Türkiye Partisi Meclis.Grupu adına 1962 Dış
işleri bütçesinde söz aldığım zaman yüklendiğim 
ödevin ağırlığı beni düşündürdü. Dış politika gi
bi nâzik ve hayati ehemmiyeti geniş olan bir ko
nuda konuşmanın zorluğunu müdrikim. Bana ko
nuşma cesaretini veren kuvvet aziz vatanımızın 
bütünlük ve istiklâline yönelecek her türlü tehli
keler karşısında milletimizdeki parti fakirlerini 
bir tarafa bırakarak tek bir kaya halinde yüce 
yurdu savunma amacmdaki birlik ve beraberlik ' 
ruhuna olan sarsılmaz güvenimıizdir. Bu inançla 
evvelâ dış politikamızın düsturlaşmış sembolü 
olan Aziz Atamızın Yurtta sulh cihanda sulh ve
cizesi etrafında iktidarla haricî politika ana hat
larındaki düşünce birliğimizi belirttikten sonra 
umumi dünya politika gidişi bakımından görüş 
ve temennilerimizi arz etmek isterim. 

Yüksek Meclisin de malûmu olduğu üzere dün
yanın içinde bulunduğu durum ideoloji bakımın- | 
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dan birbirine zıt ve hattâ düşman iki grupa ay
rılmış bulunmaktadır. Tarihte eşine nadir ras-
lanan sinir harbi milletlerin maddi ve mânevi hu
zurlarını bozmakta devam etmektedir. Yuvarlak
lığı ve güneş çevresinde döndüğü inkâr kabul et
mez ilmî bir hakikat olan dünyamızda güneşin 
doğup batışı gibi soğuk harbin kararttığı siyasi 
semadaki sisin yerini ısıtıcı bir güneşin tutaca
ğı yolundaki ümidimizi de belirtmek isteriz. Bu 
güneş doğuncaya kadar sinir harbi karşısında 
milletimizin ve bilhassa Millet Meclisinin dün
ya hâdiselerinin seyri üzerinde zaman zaman ge
niş ölçüde aydınlatılmasının faydalı olacağı ka
naatindeyiz. Politik organizmadaki bozukluğun 
dünyanın muhtelif bölgelerindeki acıklı tepkile
rini dikkatle takibederken kendi hürriyetini ko
rumada başkalarının hür ve bağımsızlığına say
gıyı şiar edinen cephedeki yerimizi azim ve iman
la muhafaza edeceğimize inanıyoruz. Şuna da ina
nıyoruz ki realist ve objektif bir politika takibi 
suretiyle dünyanın bu karışık durumunda millî 
mevcudiyetimizi milletçe bir olmanın güven kay
nağı ve metin istinatgahını teşkil eden aziz Ordu
muzun yüce varlığında emniyet ve huzur içinde 
hissettiğimizi de belirtmek isterim. Bu atmosfer 
/içerisinde Birleşmiş Milletler teşkilâtının kuvvet
li bulunmasına yardım etmekle mükellefiz. Za
man zaman bu teşkilâta tevcih edilen hücumlar 
karşısında üye sayısı hergün biraz daha çoğalan 
Birleşmiş Milletlere yeni üye olan memleketlerle 
yakından ilgilenmek, kendilerine elçi yollıyamı-
yorsak sık sık hariciyeciler, politika, ilim, kültür 
ve iş adamlarından mürekkep iyi niyet heyetleri, 
ekipleri yollamak suretiyle alâkalanmak icabet-
tiğini Hariciyemizin de düşündüğü kanaatinde
yim. Bu hususta yapılmış çalışmalar ve elde edil
miş sonuçlar varsa bizi aydınlatmalarını rica ede
rim. Afrika'da yeni istiklâline kavuşmuş millet
ler sendikacılarının geçen ay içerisinde yaptıkla
rı kongrede eski müstemlekecilerden kurtularak 
bağımsızlıklarına kavuştukları sırada yeni müs-
temlekecilerin oyuncağı olmak niyetinde olmadık
larının açıklamaları üzeninde durulmuş ve düşü
nülmüş müdür? Bu münasebetle Şimalî - Afrika 
memleketleri ve bilhassa tarih boyunca birbirimi
ze çok sıcak hislerle bağlı bulunduğumuz Libya, 
Tunus, Fas hükümetleriyle münasebetlerimizin 
arzu ettiğimiz şekilde hızlı bir gelişme kaydetme
diğini görmekteyiz. Dost ve müttefikimiz Fransa'
nın dahi bir kuvvet olarak müzakereyi kabul et-
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tiği müstakil Cezayir Hükümeti ile münasebete I 
girişme zamanı gelmemiş midir? Yakın bir gele
cekte ateş kesme anlaşmasına varılarak dostumuz 
Fransa'nın devamlı ve kendisi için çok hayatijolan 
ıstıraptan kurtulacağı ve bağımsız dost Cezayir'in 
Akdeniz barışçı manzumesinde yer alacağını gör
mek isteriz. Yeni kurulan Afrika Devletleri ve bil
hassa bize karşı ilk kuruluş devirlerinde çok sem
pati gösteren Sudan'la münasebetimiz ne durum
dadır? Tarihî bağlarımız itibariyle münasebetleri
miz kuvvetli bulunan Ürdün, Irak, Suriye ile 
münasebetlerimizin gelişmesi ne şekildedir?. Bil
hassa değerli CENTO müttefiklerimiz Iran ve 
Pakistan'la olan münasebetlerimiz üzerinde önem
le durmak istiyorum. Bu son iki memleketle poli
tik, kültürel, turistik münasebetlerimizin artırıl
ması ve sıklaştırılması suretiyle buı kardeş ülke
leri manen de desteklemenin Orta - Doğu'da gör
mek istediğimiz huzuru tahakkuk ettirme bakı
mından lüzumuna işaret etmeyi zait telâkki ede- | 
riz. I 

Milliyetçi olmıyan Çin'in Orta - Doğu ve Af-
rika'daki nüfuz tesir derecesinin Hariciyemizce 
herhalde ihmal edildiğini zannederim. Müttefik
lerimizden Pakistan ve ingiltere'nin Çin Halk 
Cumhuriyeti ile siyasi ve ekonomik münasebet
lerde buluffması karşısında müttefikimiz Ame
rika ve bizim bu dev memleketle münasebetler 
tesis etmesini dünya barışı ve memleketlerimi
zin menfaatleri bakımından lüzumlu bulmuyor ' 
muyuz ? Milliyetçi Çin, Müttefik Cenubi - Ko- | 
re, dost Japonya ile dostluk ve ekonomik mü
nasebetlerimizin gelişmesi, bilhassa kalkınma 
sahasında Japon tecrübe ve tekniğinden fayda
lanma yoluna gidilmesi düşünülecek konudur. 
Bir vakitler kültür sahasında çok sıkı münase
betlerde bulunduğumuz kardeş Afganistan'la 
halihazır münasebetlerimiz biraz duraklamış mı
dır? Orta - Doğu, Afrika ve Asya politikasın
da bizi ilgilendiren noktalar üzerinde görüşümü
zü böylece açıkladıktan sonra ihtiyar kürenin 
çilekeş Avrupa'smdaki memleketimize taallûk, 
eden siyasi mevzulara geçiyorum. 13 Ağustos 
utanç duvariyle ikiye bölünmüş Berlin mev
zuunda hür milletler camiasının kararlı davra
nışlarını temsil eden NATO ile Orta - Doğu'da 
sulhun bekçisi CENTO'daki müspet rolümüzün 
müttefiklerimiz tarafından takdirle takiıbedildi-
ğinden memnunluk duymaktayız. Samimiyeti 
kadar açıkkal'blilişine inandığımız büyük müt- j 
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tefikimiz Amerika Devlet Reisi Kennedy'nin 
(önümüzdeki günler ve seneler içinde göstere
ceğimiz büyük gayretlerin en önemli amacı 
daha kuvvetli hir Atlantik camiası, yani ikti-
saden siyasi ve mânevi bakımdan sarsılmıyacak, 
korkusuz ve başkalarında gözü olmıyan bir 
milletler topluluğu yaratmaktır. Bu topluluk 
mânevi kuvvetini müşterek geleneklerimizden 
ve hürriyet aşkımızdan almaktadır.) diye vasıf
landırdığı NATO'da Türkün fedakâr ve fera
gatli iş birliği ruhuna bağlılığının müttefikleri
miz tarafından istediğimiz derecede değerlen
dirilerek iktisadi sahadaki hızlı kalkınma ham
lemizde gerekli alâka ve müzaherete mazhar 
olacağımıza; Asuvan barajının inşasında Mısır'a, 
son kalkınma hamlesinde Pakistan'a yapılan 
yardımın Keban barajında ve diğer yatırımla
rımızda bizden de esirgenmiyeceğine inanıyoruz. 
Geçen Ocak ayının 27 sinde Waşiwgton mahreçli 
bir telgraf Dünya Bankası ile aralarında Pa
kistan'a Yardım • Kulübü adlı bir teşekkül ku
ran altı Devletin Pakistan'ın iktisadi kalkın
masına yardım için 975 000 000 dolarlık bir ta
ahhüde giriştiklerini açıklamaktadır. Bu konu
daki tebliğde Pakistan'ın hazırladığı kalkınma 
plânının banka ile Altılar tarafından incelendi
ği ve Pakistan'ın kendi öz ekonomisini geliştir
mek ve halkının hayat standardını ıslah için 
giriştiği gayretlerin desteklenmesi yolunda bir 
zemin olarak kabul edildiği bildirilmektedir. Pa-. 
kistan'a yapılacak yardımın 500 000 000 doları 
Birleşik Amerika tarafından temin edilecektir. 
Yardımın geri kalan kısmı şu tarzda paylaşıla
caktır : Batı - Almanya 80 milyon, ingiltere 
47 000 000, Japonya 45 000 000, Kanada 
38 000 000, Fransa 25 000 000, Dünya Bankası 
ve Uluslararası Kalkınma Kurulu 20 940 000 
dolarını temin edecektir. Bildiriye göre yardı
mın küçük bir kısmı hibe ve geri kalanı uzun 
vadeli borç şeklinde olacaktır. 

Böyle geniş bir müzaherete memleketimiz 
niçin mazihar olamamaktadır? ömrünün bir çey
rek yüzyıldan fazla en verimli devrini Birleş
miş Milletler ve diğer diplomasi sahalarında 
faal bir şekilde memleket hizmetine vakfeden 
Sayın Dışişleri Bakanımız kadar bu mevzuda 
salâhiyetle konuşacak bir siyasimiz olmadığı
na göre gerek iktisadi yardımın geliştirilmesi 
ve gerekse bizimle iktisadi sahada bâzı ihraç 
maddlerindo rakip olarak karşılaşma zorluğun-
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da bulunan dostumuz müttefikimiz Yunanis- I 
tan 'm kabul edilmiş bulunduğu Müşterek Pa
zara bir an evvel girmekliğimizi temin yolun
da masruf hamleli çalışmaların yakın bir ge
lecekte netice vereceği hususunda Sayın Ba
kanımız bize sevindirici teminat veremezler 
mi? 

' I 
Komşumuz Sovyetlerden sık sık dostluk temi

natı taşıyan mesajlar geldiğini işitiyor, bu arada 
bir Sovyet Amiralinin bir harb vukuunda Tür
kiye'nin ilk mahvolacak Devlet olarak vasıf
landırdığını da okumuş bulunuyoruz. Yeni harb 
tekniğinde büyük, küçük farkı olmaksızın her
kesin aynı tehlikenin tehdidi altında bulun
duğu şüphesizdir. Son yıllar içerisinde iç haya
tında Stalin devrini bütün doktrinleriyle tec-
rim eden, Ortodoks Kiliseleri Kongresine ka
tılmak suretiyle dinî sahada da yeni bir po
litika takibeden komşumuz Sovyetlerin Ata
türk devrindeki dost münasobetleri yeniden ı 
kurmak yolundaki teklifleri karşısında kar
şılıklı güven ve dostluğa dayanan hareketle
rimizde bütün hazırlıklarımızın tedafüi mahi
yette olduğu yolundaki Hükümetimiz görüşü
nü benimser ve milletlerin iç rejimleri dâvala
rının kendilerine has mevzular olması dolayı-
siyle diğer memleketlerin dahilî politikalarına 
ait sahalarda komşu devletlerin dikkatli 'hare
ket etmeleri ve bilhassa radyo yayınları va-
sıtasiyle propagandalardan kaçınmaları lâzım-
geldiği kanaatini belirtmek isteriz. Kuruçef'in 
müdafaa ettiği Coesistence Pacifique barış için
de birlikte yaşama prensibinin Doğu ve Batı 
Berlin arasında inşa edilen duvarla bizzat men-
suboldukları blok tarafından .çürütüldüğü mey
danda iken Berlin meselesinde 'her hangi bir 
tâviz vermemek icabettiği hususunda barış 
vo hürriyet prensibinin müdafii olan NATO 
devletlerinin küçük mahallî düşüncelerle hareket f 
etmiyerek azimli bir politika ile Birleşik Av- ı 
rupa hedefine doğru yol alacaklarını ümide-
diyoruz. NATO Teşkilâtı Nazırlar Konseyinin 
son toplantısına başkanlık eden ıSaym İçişleri 
Bakanımızdan bu husustaki görüşlerini açıkla
malarını rica ediyorum. Dostumuz Yunanis
tanlı müşterek hayati menfaatlerimizin bağla
dığı münasebetlerimizin iyi istikamette geliş
mesi, Kıbrıs Anlaşmalarının karşılıklı anlaşma 
ruhu ile samimiyetle tatbik edilmesini takip. | 
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dost Yugoslavya ile bir aralık çok iyi geli
şen dostluğun kuvvetlendirilmesi, Balkan Pak
tının durumu, Sovyetler tarafından aforoz 
edile» Arnavutluktaki son politika gelişmeleri 
konularında da bizi aydınlatmalarını Sayın 
Bakandan temenni ediyoru/m. Şimdi Bakan
lığın idari cephesi üzerindeki temennilerimizi 
ara edeyim. 

Teşkilât Kanununun bir an evvel çıkarıl
ması hususundaki temennimizin yakın bir ge
lecekte tahakkuk edeceğini ümidediyoruz. Mem
leketin ve Batının en güzel mekteplerinden ye
tişmiş seçkin aydınları nefsinde toplamış Dış
işleri Bakanlığı kadrosunun kemiyet bakı
mından kifayetsizliğinden bahsedilmektedir. 
Her ne kadar Bütçe Komisyonunda yapılan 
müzakerelerde senelere nisbetle elçilik sayısı
nın artması ile memurlar sayısının matlup de
recede yükselmediği ifade edilmişse de mühim 
Avrupa ve Amerika merkezlerinde memurlar 
tekasüf nisbetinin âdilâne olmadığı 'kanaatin
deyim. 

Üzerinde ehemmiyetle duracağım ve Bütçe 
Encümeninde muhterem milletvekillerinin de 
önemle durdukları Osmanlı Hariciyesinden in
tikal -ederek Hariciye mensupla riyle vatandaş 
kütlesi arasında antipati yaratmaya devam ede-
gelen bir bid'a'tin bir an evvel izalesi yolunda 
aralarında çalışmak ile (bahtiyarlık duyduğum 
değerli Ihariciyecilerdmizin gayret sarf etmeleri 
gerekmektedir. Vatandaş ve (hariciyeci müna-
se'betlerinin her hangi bir hariciye aristokra
sisi, sınıfı mümtaze ruhunu telkin etmiyeeeî* 
şekilde ayarlanması yolunda dikkatli ve hassas 
bulunmanın zaruretine işaret etmeyi faydalı 
buluyorum. Büyükelçiliklerimizin iktisadi 
mevzularla daha yakından alâkanlanmaları ve 
bulundukları memleiketlerde diğer Bakanlıkla
ra ait teşekküller arasında koordinasyon temi
ni hususunda daha fazla gayret sarf etmeleri 
icabetmektedir. (Bir büyük merkezde basm ata
şesinin yayınladığı '13 Ocak 1962 tarihli bül
tende (Le pays se trorave dans une situation 
tres critique = memleket çak kritik bir du
rumda bulunuyor) tarzında yayın yapılırsa 
memleketimiz hakkında dış âlemin ve dış ikti
sat âleminin vereceği hükümler nasıl olur?. 
Büyük sefaretlerimizin aylardır hattâ seneler
dir boş kaldığını görmeikten üzüntü duymak-
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tayız. Bu suretle milletlerarası münasebetleri
miz ve memleketimizin o sahalardaki otoritesi 
za'fa uğramaktadır. 27 Mayıs ihtilâlini "mütaa-
kıp kariyer dışı büyükelçileri merkeze davete 
karar veren hariciyemiz bu yanlış görüşü der
hal tashih ederek dış memleketlere yine kari
yer dışında elçiler tâyin etmiş olmasını dik
katle takibettik. Vilâyetlerde vali muavinleri, 
sefaretlerde müsteşara kadar makamların kari
yer mensuplarına tahsisi doğrudur fakat diğer 
memleketlerde olduğu gibi büyükelçilerin tâ
yinlerinde ftıükümetlcrin serbest işlem yapabil
meleri en doğru harekettir. Hariciye Bakanlı
ğı dışında memleketi temsil eden çeşitli organ
ların büyükelçiliklere bağlı bulunması köordi-
ne bir çalışma temininin zaruret 'olduğuna bi
raz evvel işaret etmiş idim. 13 sayılı Kanunun 
yürürlüğe -girmesinden evvel Milletlerarası İk
tisadi iş Birliği Teşkilâtı ve diğer beynelmilel 
müesseseler ile (Dünya Bankası, Gat, kalkın
ma fonu ve saire) müzâkerelerde bulunma ve 
anlaşmaları imza etme yetkisi Dışişleri Bakan
lığına ait idi. Bugün çok taraflı müzâkerelerin 
yürütülmesi ve neticelendirilmesi bu kanun ile 
Maliye Bakanlığına verilmiştir. Aynı kanun 
evvelce Dışişleri Bakanlığına aklolan ikili mü
zakerelerin yürütülme ve intacını Ticaret Ba
kanlığına bırakmıştır. Yerinde bizzat gördüm. 
Cenevre'de takibettim. Yunanistan gibi isviçre 
ile çok sıkı iktisadi münasebetleri 'bulunan bir 
memleketin bir hariciye memuru, yahut baş
konsolosu ile takibettiği işleri biz birbirine 
bağlı olmıyan, büyük elçilikle her hangi bir 
münasebette bulunmaya dahi lüzum görmiyen 
birçok memurlarla temsil etmek suretiyle mah
dut 'dövizlerimizi bol bol sarf ettiğimizi müşa
hede etmiş bulunuyorum. Diğer memleketlerin 
takibettikleri yola aykırı bulunan bu dağınık
lık, dış politikamızın yürüyüş istikameti ile 
ahenkli olmıyan bu muameleler hakkında ne 
düşündüklerini Sayın Bakanımızın açıklama
sını rica ediyorum. S!on yıllar içerisinde büyük
elçiliklerde tasarruf ruhunu telkin yolunda ha
riciye merkez mekanizmamızın aldığı ciddî ted
birleri memnunlukla takibediyorum. Bütün bu 
ımâruzaJtiimm Dışişleri Bıaitoanilığımızın çali'şana,sını 
kolaylaştamıaik için yapıldığıma emûn olımalaranjı 
Sayın Bakan ve muhterem mesai arkadaşların
dan rica ederken dış politikada başarının içte 
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birlik ve beraberlikten kuvvet almakla müm
kün olacağı hususunda Büyük Meclisin sarsıl
maz hislerine de tercüman olduğuma emin bu
lunuyorum. Demokratik rejimi yerleştirme ve 
hür dünya safındaki mevkiimizi kuvvetlendir
me yolunda bütün dünyaya en iyi örnek ver
miş ve son Avrupa Konseyinde de hür alemin 
takdirlerini bizzat müşahede etmekle bahtiyar
lık duyduğum 27 Mayıs ihtilâli Anayasasının 
yüksek teminatı altında çalışmaya başlıyan 
Parlâmentomuzun ilk Hariciye bütçesinin aziz 
milletimize uğurlu olması temennisiyle hepini
zi hürmetle selâmlarım muhterem arkadaşla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi adına sayın Cev
det Perin, buyurun. 

A. P. MECLİS GKUPU ADINA CEVDET 
PERlN (Bursa) — Dışişleri Bakanlığının 1962 
yılı bütçesi dolayısiyie Adalet Partisi Meclis 
Grupu adıma bâzı düşünceler ve temjenıniıleıvımzi 
yüksek kurulunuza kısaca arz etmek istiyoruz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyetinin, kurulduğu günden 

beri değişntiyen ve fasılasız olarak millî 'bir ka
rakter içinde gelişen bir dış politikası olduğu 
herkesçe malûmdur. 

Yüksek Heyetinize sunulan Dışişleri Bakan
lığı 1962 yılı ıbütçesine ait raporda, işte bu 
millî karakteri yeter derecede belirtildiğine ika-
•arıi olmadığımız içindir ki, bu konu üzeninde 
müsaadenizle biraz dunınak zaruretine inanıyo
ruz. Zira, di'ş siyasetimiz «Yurtta sulh, Cihanda 
sulh» düsturunda en insani formülünü bulmuş
tur. Bu vesile ile, dış siyasetimize değişmez. ımil-
lî karakterini veren büyük Atatürk'ün bu ko
nudaki düşüncelerinden bahsetmeyi bir vazife 
sayıyoruz : 

Sayın Milletvekilleri; Atatürk, genel olarak, 
siyaseti şöyle tarif ediyor : «Siyaset, bağımsız 
bir 'devlette halkın huzur ve refahı ile o dev
letin devletlerarası güvenliğini sağlamak için 
tutulan yoldur.» 

Atatürk, siyasetin halktan, toplumsal vic
dandan kuvvet almasını tavsiye ediyor. Kendi
si bu prensibi tatbik etmi§ ve muvaffak olmuş
tur. Onun izinde yürüyen nesillerin dıe böyle 
yapmaları, iç ve dış siyasette millî vicdandan 
sayılmamaları en salim yoldur inancındayız, 
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Diğer taraftan, yine Atatürk'e göre, iç si

yasette olduğu kadar, dış siyasette de en önem
li unsur «Hak» tır, «Adalet» tir. «Hak» kişi
ler için olduğu gibi, milletler için de temelli 
bir güven unsurudur. Atatürk diyor ki : «Her 
halde âl'emde 'bir hak vardır ve hak kuvvetin 
fev'kindedir. Şu kadar ki, milletin haklarını 
müdrik olup müdafaa ve muhafazası emrinde 
her türlü fedakârlığa müheyya olduğuna dair 
bir kanaat vermek lâzımgelir.» Atatürk'ün 
hak ile kuvvet arasında 'kurduğu bu münasebet 
kurtuluş savaşımızın sağlam temellerinden (biri
ni teşkil etmiştir. 

Dış siyasetimize değişmez bir millî karakter 
ve yön veren Atatürk, bu konuda diyor ki: 
«Devletler topluluğunda şerefli, haysiyetli, na
muslu bir mevki sahibi olmak ve mutlaka istik
lâline riayet ettirmek lâzımdır. Devlet için is
tiklâl kelimesinin muadili hayattır, istiklâli 
olmıyan bir devlet, gerçek mânada devlet de
ğildir.» 

Böyle bir dış siyaset gütmek için Atatürk'e 
göre, Devletin iç yapısı ile milletin dış siyaset 
hakkındaki isteklerinde denge ve uygunluk bu
lunması şarttır, işte, kanaatimizce,, iç siyaset
te huzuru ve sulhu sağlıyamıyan bir Devletin, 
cihan sulhüne hizmet etmeye kalkışması bir ha
yal olmaktan ileri gidemez. Atatürk, dış siya
setin yurtta sağladığı huzura ve adaletli rejime 
dayanmasını bilmişti. Onun bütün dünyanın 
takdirini kazanmış olmasının sırrını bizce bura
da aramak yerinde olur. 

Sayın Milletvekilleri; 
Dış siyasetimizin kurucusu Atatürk, Osman

lı İmparatorluğundan devralman zihniyet yeri
ne yepyeni bir zihniyet getirirken, dış siyaseti
mize de, 'kurtuluş savaşımızdaki milliyetçi 'ka
rakterini vermeyi ihmal etmedi. Artık, ümmet 
siyasetinden, millet siyasetine geçiyorduk. Ve 
Atatürk bunun düsturunu şöyle koydu : «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Millîdir. 
Hakikatperesttir. Mevhum mefkureler arkasın
da, o mefkurelere vâsıl olmak için değil, fa'kat 
isal etmek hülyasiyle milleti kayalara çarparak 
bataklıklara batıran en. .nihayet kurban etmek 
gibi cinayetlerden koruyan bir Hükümettir.» 

^ Atatürk, dış politikada, Devletimiz için, geç
miş acı tecrübelerden, hüsranlardan ibret dersi 
alınmasını tavsiye ediyor ve diyor ki : «Efen
diler, vatandaşlarımızdan her biri kendi dima-
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ğmda bir mefkure besliyebilir. Hürdür, muh
tardır. Buna kimse karışmaz, fa'kat bu müna
sebetle şunu derim ki; biz, büyük hayaller pe
şinden koşan, yapamıyacağımız şeyleri yapar 
görünen sahtekâr insanlardan değiliz. Şimdiye 
kadar büyük ve hayalî şeyleri yapmadan yap
mış görünmek yüzünden bütün dünyanın husu
metini cel'bettik.» 

Atatürk, dış siyasette, «Hattı talbiî ve hattı 
meşrua dönelim» diyor. Bu da ancak millî bir 
siyasetle olabilir. Hakka, realiteye ve gerçek 
millî menfaate dayanan bir dış siyasetin, bir 
milletin (kurtuluşunda ve yükselişinde ne yolda 
tesir ettiğini hiçbir zaman ihmal etmemek lâ
zımdır. 

Atatürk : «Ancak benim milletimi esir et
mek istiyen bir milletin bu arzusundan sarfına
zar edinceye kadar biaıman düşmanıyım» diyor. 

Bu sözleri ile neyi kastettiğini izaha burada 
lüzum yoktur. 

Atatürk : «Biz ilhamlarımızı gökten ve ga
ipten değil, hayattan almış bulunuyoruz. Bizim 
yollumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağ
rından çıktığımız Türk milleti ve bir de mil
letler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden 
yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.» 

Sayın Milletvekilleri; Atatürk'ün dış siyase
ti, Türk milleti ile insanlık arasında bir sulh 
ve saadet köprüsü kurmak idealine dayanıyordu. 

Bütün bir milletten onun bu eserini dünya 
sulhunun temel taşlarından biri saymakta ve 
Türk milletinin bu insani barışçı dış siyasetten 
ayrılmamasını samimî olarak temenni etmekte
dirler. 

Adalet Partisi, onun çizdiği dış siyaset yol
larından Yüce Meclisin ve onun Hükümetinin 
ayrıimıyacağıdan emin (bulunmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri bütçesi raporunda da belirtildiği gibi, 
Birleşmiş Milletler teşkilâtının üyesidir. 

NATO ve CENTO Anlaşmalarına dâhildir. 
Bundan başka, Avrupa îstişari Konseyinde tek
rar yerini almıştır. Fakat, bu teşekküllerin 
ve anlaşmaların hepsi demokratik ilkelere ve 
insan haklarına dayandığı malûmunuzdur. Tür
kiye, Avrupa insan Hakları Beyannamesine im
za koyan devletler arasındadır. Ancak, Avru
pa insan Hakları Yüce Divanına ferdî müracaat 
hakkını sağlıyan hakkı henüz vatandaşlarımıza 
tanımış değiliz. Bu husustaki kanun yakında 
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huzurunuza gelecek ve bu hakkı şimdiye kadar | 
tanıyan 11 devlete biz de katılmış olacak ve bu 
vesile ile mensup bulunduğumuz demdkrasi âle
minin bize olan güveni daha da artacaktır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Adalet Partisi, Dışişleri Teşkilât Kanununun 

bir an önce çıkarılmasını temenni 'eder ve dış 
politikamızın hür mıilletler camiası içinde, gü
ven içinde devam etmesini ümidedcr. 

Bütün Milletvekili arkadaşlarımı ve burada 
bulunan Dışişleri Bakanlığı yüksek memurları 
ile diğer bütün Bakanlık mensuplarını bu ve
sile ile Adalet Partisi adına büyük sevgi ve mu
habbetle selâmlarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Söz C. II. P. Grupu adına sa
yın Kırca'nındır, buyurun. 

C. II. P. MECLİS GRUPU ADINA COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Sayın Millet Meclisi Baş
kanı, Sayın Milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı. 
bütçesi üzerinde C. II. P. Millet Meclisi Grupu 
adına yapacağım konuşmaya, konumuz bir büt
çe (müzakeresi olduğu için, Dışişleri Bakanlı
ğının idari meseleleri hakkındaiki görüşlerimizi 
arz etımekle Ibaşllamayı uygun görüyorum. I 

Sayın Milletvekilleri, 
Modern anlamda Türk Hariciyesinin 'temel

lerinin Mustafa Reşit Paşa tarafından atıldığı 
malûmdur. Dışişleri Bakanlığımızda kurulacak 
bir Hariciye Müzesinin, Türk dehasının o za
mandan bugüne diplomasi alanında yetiştirdi
ği kıymetlerin, Batı'nın en büyük şöhretlerin
den aşağı olmadığını gösterecektir. Saltanat 
devrinin sona ermesiyle birlikte Cumhuriyet 
Hariciyesi kurulurken, zaruri olarak karşılaşı
lan eleman kıtlığını ve az çok yabancı dil ve 
âdap bilen unsurlarla hizmetin görülmesi mec
buriyetine rağmen; bir kısmının adlarını bugün 
ralhmetle anmamız gereken bâzı büyük Sefirle
rimizin, «Kâtibi Umumi» lerimizin ve doğuştan 
diplomat yetişmiş büyük Devlet 'adamlarımızın 
gayretleriyle, uzaktan yapılan çoğu kulaktan 
dolma tenkidler ne olursa olsun, Cumhuriyet 
Hariciyesinde daha ilk zamanlardan beri sağ
lam ananelerin kurulmaya başlamış olduğunu 
yarın tarih 'kaydedecektir. 

Cumhuriyet Hükümetlerinin vatan toprak
ları üzerinde geliştirdiği ve kurduğu büyük 
mekteplerimizden çıkan gençler, l'kinci Cihan 
Harbi yıllarından itibaren Hariciye kadrolarını | 
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işgal etmeye başladıktan sonra, Hariciyemizin 
bugün kalite olarak eriştiği seviye pek çok Ba
tı memleketlerinin seviyesinden daha aşağı de
ğildir. 1944 yılında kadro sayısı 422 iken ha
len ancak 437 ye çıkmış olan Dışişleri Bakanlı
ğının bu bir avuç meslek memuru, Konsolosluk
larımız hariç, 18 yıl zarfında sayıları bir misli 
•artarak 28 den 57 ye çıkmış olan Sefaretlerimi
zin ve Daimî Delegeliklerimizin, hacını hızla 
artan işlerini yürütmek için, merkezde ve hariç
te normal mesai saatlerinin daima dışına çıka
rak, çok değişik alanlara yayılan görevlerini 
şerefle ve tam bir vatanperverlikle yapmaya 
gayret etmektedirler. 

Bu vesile ile, Hariciye camiasına yöneltilen 
asılsız tezyiflere bir nebze temas etmek isteriz. 
Her şerefli cemia içerisinde raslanabileeek bir
kaç münferit vakayı umumi!eştirmek suretiyle 
Türkiye'nin dış itibar ve şerefini temsil mevki
inde bulunan bütün bir zümreye leke sürmek, 
hakikatleri bilmemekten ileri gelse bile, bu 
memleketin yüksek menfaatleriyle pek bağdaş-
tırılamıyacağı muhakkaktır. Bu mesnetsiz tez
yiflerin sahiplejtf, bugün Dışişleri, memurları 
arasında, doğum yeri, içtimai menşe, tahsil de
recesi, tahsillerini yaptıkları okullar ve tahsil 
çağlarmdaki başarı dereceleri, yaşayış tarzları 
ve memuriyete başlarken ve memuriyetten son
raki servet durumları hakkında objektif bir 
inceleme yapıldığı takdirde, bu Bakanlığa mem
leketimizde tertiplenen en zor müsabaka imti
hanlarından birini kazanarak giren hariciyeci
lerimizin durumunun, başka her hangi bir Ba
kanlığımızın memurlarının durumundan farklı 
olmadığını, bir hariciye aristokrasisinin artık 
mevcut bulunmadığını göreceklerdir. 

Biz, C. H. P. Millet Meclisi Grupu olarak, 
dünyada ikinci derecede en az hariç maaşını 
alarak çalışan hariciye memurlarımıza itiimade-
diyor ve onları gayretli çalışmalarında teşvik 
etmeyi vazife biliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Personel kalitesi* böyle bir durum ar* 

ederken, diplomasi servislerimiz, teşkilât ve 
maddi imkânlar bakımından ciddî surette geliş
tirilmeye muhtaçtır. Bu konularda, Bütçe Kar
ma Komisyonu raporunda yer alan bütün te 
mennilere ayne» iştirak ediyoruz. 
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Bu raporda yer alan bütün meseleler, yeni I 

Teşkilât Kanunu tasarısında ele alınmalıdır. Bu 
tasarının bu toplantı yılı içinde Yüksek Meclise 
nihayet sunulmasını beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Dışişleri teşkilâtımızın en önemli dâvaların

dan biri 13 sayılı Kanun meselesidir. Bu ka
nunla, milletlerarası iktisadi meselelerde temas, 
müzakere ve andlaşma akdi yetkisi Dışişleri 
Bakanlığından alınıp Maliye ve Ticaret Bakan
lıklarına verilmiş ve Maliye Bakanlığına, ha
riçte sefaretlerimizden müstakil müşavirlikler 
kurmak yetkisi tanındığı gibi, iktisadi mahi
yetteki milletlerarası teşekküller nezdindeki de
legasyonlar da, bu teşekkülleri kuran andlaş- 1 
malar ne yolda olursa olsun, Maliye Bakanlı
ğına bağlanmıştır. t 

Milletlerarası münasebetlerin bütün veçhele
riyle bir kül teşkil ettiği orsadadır. Devletler 
bazan siyasi alandaki bir menfaat karşılığında 
iktisadi alanda bir menfaat sağlamayı veya ak
sini derpiş edebilirler. Bunun gibi, bir iktisa
di menfaatin sağlanması için, bir memleketin 
siyasi ağırlığını ortaya koyması dış münasebet- I 
Ierde çok olağan bir hâdisedir. Böyle olunca, 
Dışişleri Bakanlığı bir dış koordinasyon dairesi 
olarak çalışır. Her dış münasebetin dâhilde 
muhtelif Bakanlıkları alâkadar eden değişik 
veçheleri vardır. Dışişleri Bakanlığı, bu Ba
kanlıklarla temas eder ve bu değişik veçheler 
arasında, hangi menfaatler mukabilinde hangi 
tavizlerin verilmesinin ve nasıl bir telif tar
zının 'bulunmasının genel memleket menfaatleri 
bakımından uygun olduğunu tesbit ederek Hü
kümete tavsiyelerde bulunur. Zamanımızda dış 
iktisadi münasebetlerin dış siyasi münasebet
lerden ayrıldığım, ayrılabileceğini iddia etmek, 
realitelerin hayli zararlı sonuçları olabilecek 
pek vahîm bir inkârından başka bir şey değildir. 

Bundan başka, dış temsil vahdetini bozmak, 
devletlerarası hukuka ve teamüllere aykırı bir 
keyfiyettir. Sefaretlerimiz ve delegasyonlarımız
da ihtisas Bakanlıklarına mensup müşavirlerin 
bulunması ne kadar zaruretse; bu müşavirlerin 
sefirlerin emrinde olması da aynı derecede ke
sin bir zarurettir. Malî ve ticari misyonlar se
faretlerden ayrıldığı takdirde, bunlara diplo
matik statü dâhil tanınmamaktadır. Kaldı ki, 
bu misyonlann temas sahası ve seviyesinin, 
Devlet Başkanını Devlet Başkanı n\ezdinde tem- | 
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sil eden bir sefirin temas sahası ve seviyesi ka
dar geniş ve yüksek olamıyacağı bir bedahet
tir. Bu böyle olduğu içindir ki, 13 sayılı Ka
nuna rağmen, Dışişleri Bakanlığımız ve sefa
retlerimiz milletlerarası iktisadi meselelerle is
ter istemez yine de meşgul olmak zorunda kal
mışlar; ancak, meselelerin teferruatına vâkıf 
olmak imkânı kendilerine bahsedilmediğinden, 
bu gayretleri, maalesef, beklenen verimi ver
memiştir ; çünkü verememiştir. 

Bu arada, doğrudan doğruya Maliye Bakara 
lığına bağlı delegasyonlardaki çalışmalarla te
min. edilmesi gereken menfaatlerle ilgili olarak 
çok sayıda Başkentte icrası gereken temaslar, 
ahenkli ve çabuk bir tarzda yapılamamış ve 
bu iktisadi teşekküllerde ortaya çıkan siyasi 
meseleler çok kere gerektiği tarzda muamele 
görmemiştir. 

Nihayet, milletlerarası andlaşmalarm yapıl
masında bâzı teknik bilgilere ihtiyaç vardır. 
Bu bilgilere ise, en iyi Dışişleri Bakanlığının 
hukuki servislerinin sahibolduğu açıktır. 

Karma Hükümetin halen bu konuda müsbet 
bir yolda olduğunu bilmekten memnuniyet du
yuyoruz. 12 Şubat 1962 tarihli bir kararname 
ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarının Baş
kanlığında ilgili Bakanlıklar temsilcilerinden 
kurulu bir Bakanlıklararası Dış İktisadi Müna
sebetler Komitesi kurulmuştur. Bu komite, dış 
iktisadi münasebetlerimizde takibi gereken he
defleri tesbit edecek, dış yardımlar hakkında 
bilgi toplıyacak ve gereken koordinasyonu ger
çekleştirecektir. Komitenin sekretaryası Dışişle
ri Bakanlığında kurulacak ve daimî sekreter 
Dışişleri Bakanı tarafından Maliye ve Ticaret 
Bakanlariyle istişareden sonra tâyin olnacaktır. 

Bu kararnamenin dahi yayınlanmamasını 
sağlamak için bâzı bürokratik çevrelerden ge
len anlaşılmaz ısrarların, bu çevrelerin kamu 
hizmetlerindeki iş birliği anlayışı bakımından 
iyi bir işaret olmadığına dikkati çekmek isteriz. 

Komitenin kurulmasiyle beraber, mevcut ka- . 
inini durumun da bir an önce düzeltilerek, Dış
işleri Bakanlığına, yabancı memleketlerin belli-
başlılarmda ve kahir çoğunluğunda olduğu gi
bi, dış iktisadi münasebetleri idare etmek, te
mas ve müzakereleri yapmak ve andlaşmaları 
akdetmek yetkisinin resmen de verilmesi zaru
reti ortadadır. Bu mesele üzerinde bu kadar 
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duruşumuzun sebebi, Karma Hükümetin eski
sinden daha fazla dış yardım sağlamak yolun
daki gayretlerinin, geniş ölçüde bu dâvanın hal
line bağlı olduğunu belirtmek içindir. 

Bununla beraber, 'bu konularda Dışişleri Ba
kanlığınca yapılacak temas ve müzakerelere 
ihtisas bakanlıklarının yakından iştirak ettiril
mesi ve andlaşmaların iç tatbikatını yürütme
nin ihtisas bakanlıklarına aidolması zaruretine 
binaen Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teşki
lâtının Maliye Bakanlığına bağlı kalması lü
zumunu da, 1950 ilâ 1960 yıllarında aksi isti
kamette mevcut bulunmuş mahzurlu durumun 
yeniden ortaya çıkmaması için, bilhassa belirt
mek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Dışişleri Bakanlığımızın, yeni Anayasamızın 

andl aşmalarla ilgili 65 nci maddesi uyarınca, 
onaylanması bir kanunla uygun bulunmaksızın 
Hükümetçe yapılabilecek andlaşmaları gösterir 
bir kanun tasarısının, artık tatbiki mümkün 
olmıyan 6653 ve 7240 sayılı kanunların yerine 
kaim olmak üzere hazırlanmasını zaruri say
maktayız. 

Bundan başka, Devlet protokolünde mevcut 
karşılığın ve boşlukların, kanuni bir mesnedi 
olması gereken bir tüzükle giderilmesindeki za
rurete de işaret etmek isteriz. 

Saym Millet Meclisi Başkanı, 
Sayın milletvekilleri, 
Dışişleri Bakanlığımızla ilgili teşkilât ve ka

nun meselelerine böylece temas ettikten sonra, 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu olarak, dış po
litika hakkındaki düşüncelerimizi, Türk Par
lâmentosunun bütçe müzakerelerinde teessüs et
miş bir teamüle uyarak, Yüce Meclise arz et
mek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Cumhuriyet dış siyasetinin temelindeki ana 

fikir, Türk Milletinin, hayat görüşü olarak, 
Batı medeniyetini seçmiş olmasıdır. Atatürk 
devrimleri, milletimizin demokratik rejim içe
risinde Batı medeniyetinin kıymetlerine ulaş
masını önliyen engelleri kaldırma gayretlerimi
zin en kesin neticelisi olmuştur. Türkiye Cum
huriyetinin kuruluşundan beri, işte bu sebep
tendir ki Cumhuriyet hükümetleri, Batı cami
asının kıymetlerini yücelten bir dış politika 
yürütmüşlerdir. Dış âlemde şu veya bu istika-
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metteki totalitarizmin hâkimiyetinin, memleke
timizi de Batı medeniyetinin ve demokrasinin 
ışığından mahrum edeceğini Cumhuriyet hükü
metleri görmüş oldukları içindir ki Türkiye, 
İkinci Cihan Harbinin arifesinde, Batı demok
rasilerinin müttefiki olarak dünya sahnesindeki 
kesin ve değişmez tercihini yapmıştı. İkinci Ci
han Harbinin bütün bir dünyayı harabeye çe
viren yangınından maharetle masun kaldıktan 
sonra, Türkiye, demokratik rejimin intikal 
devresini hızla geçirmiş ve 1950 yılında iktidar 
serbest seçimlerle el değiştirmişti. Bu arada, 
Batı - Avrupa medeniyetinin temsilcisi Avrupa 
Konseyindeki tabiî yerini almış bulunan Tür
kiye'nin, Batı demokrasisini kesin olarak seç
tiğini gösteren bütün bu büyük olaylar mille
timizin ve Devletimizin itibarını dış âlemde son 
derecede artırmıştı. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
27 Mayıs 1960 Devrimi, mensubolduğumuz 

Batı âleminin temel hayat görüşüne aykırı dü
şen bir geri gidişi durdurarak, Türk Milletinin 
insan haklarından, demokrasiden ve Atatürk 
Devrimlerinden uzaklaşmasının asla bahis ko
nusu olamıyacağını bütün dünyaya en parlak 
şekilde ispat etmek suretiyle, Türk Devletinin 
dış itibarının temelini iade etmiştir. Kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin millete verdiği şe
ref sözünü yerine getirmesi sonucunda, insan 
haklarının, demekratik müesseseleri ve Atatürk 
Devrimlerini en kuvvetli teminata bağlıyan bir 
Anayasanın ve en demokratik ve âdil seçim ka
nunlarının kabulünden sonra, millî iradenin 
tezahür etmiş olması, memleketimize, dış âlem
de itibarların en büyüğünü kazandırmıştır. 
Böylelikle, müttefiklerimiz, Türkiyenin Batı 
âlemine mensubiyetinin sadece savunma endişe
lerinden ileri gelmediğini; bu mensubiyetin, 
her şeyden önce, bir hayat görüşünü benimse
menin tabiî sonucu olduğunu, bir defa daha 
müşahede etmek fırsatını bulmuşlardır. (C. H. 
P. ve C. K. M. P. sıralarından alkışlar) 

Nihayet, partimiz ile Adalet Partisi ara
sında seçimlerden sonra bir koalisyon kurul
ması ve bu koalisyon karşısında muhalefet par
tilerinin olgun davranışları, bütün dünyaya, 
Türk Milletinin, demokrasinin yaşamasını ve 
millî vahdeti her mülâhazanın üstünde tutan 
ezelî basiretinin yeni bir örneğini daha vermiş-
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tir. Bu basiretin bir gün sarsılacağını umanlar, I 
dâhilde olduğu gibi, hariçte de, tam bir hüs
rana uğrıyacaklardır. (A. P., C. H. P. ve C. K. 
M. P. sıralarından alkışlar) I 

Sayın milletvekilleri, I 
Tıpkı dâhilde olduğu gibi, dış âlemde de, 

27 Mayıs 1960 Devrimi konusunda bâzı münfe
rit ve kasıtlı hareektlerin görülmesi tabiîdir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini hariçte temsil 
görevini yerine getiren arkadaşlarımız, hangi 
partiye mensubolurlarsa olsunlar, bu konuda I 
gereken hassasiyeti göstermekte müttefiktirler. ı 
Hükümetimiz de, Anayasamızın ve bizzat T.' B. 
M. Meclisinin meşruiyetinin temeli olan 27 Ma
yıs 1960 Devrimine, dâhilde olduğu gibi, hariçte 
de dil uzattırmamaya azimlidir. Hariçte Türki
ye ile dost geçinmek istiyen herkesin, 27 Mayıs 
1960 Devrimine hürmet etmesi lüzumunu ve dış I 
temsilciliklerimizin bu konuda en büyük hassa
siyeti göstermeleri gerektiğini, C. H. P. Millet 
Meclisi Örupu adına bilhassa belirtmek isteriz. 
(C. H. P. ve C. K M. P. sıralarından sürekli 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
Dünya barışı, halen, sadece, iki büyük ideo

lojik ve askerî blokun sahiboldukları muazzam, 
tahrip kudretinin birbirini karşılamakta bulun
masına dayanıyor. Memleketimiz, işgal ettiği 
coğrafî »mevki sayesinde, bütün bir Orta - Doğu 
ve Afrika'yı muhtemel bir tecavüze karşı kalkar, 
gibi korumaktadır. Coğrafî mevkiimiz, bundan 
da mühim olarak, muhtemel bir tecavüzü cesa
retsizliğe sevk edebilmek için önemli imkânlar 
vermektedir. Bu itibarla, memleketimiz, Batı 
savunma camiasına dâhil olmak suretiyle, sadece 
kendi emniyetini sağlamakla kamam akta; ayni 
zamanda, mevcut kuvvet muvazenesinin deva
mına imkân vermek suretiye, dünya barışının 
muhafazası dâvasına paha biçilmez bir hizmette 
bulunmaktadır. 

işte, bu hakikati tam mânasiyle müdrik bu
lunduğumuz içindir ki, C. H. P. nin Yüce 'Mec
listeki Grupları, Türkiye'nin Kuzey Atlantik 
Andlaşması Teşkilâtına dâhil oluşunu, daima, 
dış politikamızın temeli olarak görmü§ler ve 
desteklemişlerdir. Bugün, burada, Yüksek Hu
zurunuzda bu konudaki azmimizi, bir defa daha, 
en kesin şekilde ilân ediyoruz. j 

21. 2 . 1962 O : 2 
Sayın milletvekilleri, 
İnsan Varlığına hürmet esasına dayanan .müş

terek bir medeniyet yüceltmek ülküsü etra
fından toplanan Batı Avrupa Devletlerinin 
kurdukları Avrupa Konseyinin, Batı Avrupa 
Birliği fikri için devamlı gayretler sarf eUnesi 
tabiî idi. Bu gayretlerin, Avrupa Müşterek Pa
zarının kurulmasından sonra, daha da vüsat 
kesibedeceği şüphesizdi. 

Halen, bu birliğin hangi temele dayanması 
gerektiği konusunda değişik görüşler vardır. 

Batı - Avrupa birliğinin, devletlerüstü bir ma
hiyet kazanmasını ve konfederal esaslar üze
rinde kurulmasını arzu eden Devletler meveu-
dolduğu gibi; bu birliğin, tam bir federal enteg
rasyon halinde gerçekleşmesini istiıyen devletler 
de vardır. Bu iki cereyanm yanısıra, Batı Av-
rupanm, her halde, iktisadi bir entegrasyondan 
ileriye varan bir birliğe ulaşmasını uygun gör-
miyen bir temayül daha müşahede edilmektedir. 
Batı medeniyetini benimsemeyi başhedef sayan 
Atatürk Türkiye'sinin, Batı Avrupa'nın bir 
mensubu olduğu şüphesizdir. Bu itibarla, Batı 
Avrupa'daki birleşme hareketlerine bigâne kal
mamız bahis konusu olamaz. Ancak, Batı Av
rupa birliğini değişik açılardan tasavvur etmek 
mümkün olduğuna göre, Türkiye'nin de bu muh
telif cereyanlar arasıda bir tercih yapması lâ
zımdır. 

Sayıın milletvekilleri, 
Türk Devletinin milletlerarası hükmi şahsi

yetini ortadan kaldıran, Türk Ordusunu bir bey
nelmilel ordu içinde eriten bir federal enteg
rasyon şekline taraftarlık etmemize, ne iktisadi 
ve sosyal gelişmemizin bugünkü seviyesi, ne de / 
coğrafî mevkiimiz ve tarihimiz icabı Batı ile 
Asya - Afrika muvacehesinde oynamamız gere
ken rol ve bu sebeple haiz bulunmamız gereken 
nev'i şahsına münhasır şahsiyetimiz müsaittir. 

Pek tabiîdir ki, Türkiye'nin böyle bir tercih 
yapması, Batı Avrupalı dostlarımızın kendi re
aliteleri icabı hareket etmelerini önlemek yolun
da -çalışmamızı gerektirmez. 

Sayın milletvekilleri, 
Dost ve Müttefik Yunanisan'in Müşerek Pa

zarla müşareket kurmasından sonra, bâzı gele
neksel ihraç maddelerimizin Altıların teşkil et-
tio;i önemli pazar içindeki.istikbali hakkında bir- ' 
takım endişeler beslenmiş ve meselenin sırf bu 
veçhesi ile Müşterek Pazardan yardım sağlamak 
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veçhesi üzerinde durularak, Müşterek Pazarla 
müşareketimizi sağlamak konusunda birkaç yıl
dan beri bâzı acele teşebbüslerimiz olmuştur. 
Bu teşebbüsler, kalkınma ve plânlama politika
mızın esaslarına uygun bir seyir ıtakibetmiş de
ğildir. 

Geleneksel ihraç maddelerimizin sürüm im
kânları konusundaki kaygıılar varit oLmakla 
beraber, bu ikayguların bilhassa istikbaldeki 
muhtemel gelişmeler muvacehesinde ifade ettik
leri hakikat payı, şimdiye kadar ciddî bir tet
kik mevzuu yapılmamıştır. 

Ancak, Müşterek Pazarla müşareketimizin 
ortaya çıkardığı asıl önemli dâva, az gelişmiş 
bir memleketin gelişmiş bir bölge ile iktisadı 
entegrasyona girmesi halinde, o az gelişmiş 
memleketin kist sermayesinin ve 'kıt kalifiye iş 
gücünün gelişmiş bölgeye kaçacağı hakikatidir. 
Bunun gibi, erken ibir entegrasyon, istihlâk mad
deleri ithalâtı temayülünü engelsiz bırakaca
ğından, dış tediye bilançomuzda büyük açıkla
rı önlemek için devamlı devalüasyonlara mecbur 
kalacağımız muhakkaktır; bu ise, dış ticaret 
hadlerimizin kronik surette aleyhimizde inkişa
fı demek olacaktır. Az gelişmiş bir ımemleketin 
gelişmiş bir bölge ile iktisadi entegrasyona gir
mesi taıkdirinde, o az geLşmiş memlekete, ilk ba
kışta sanıldığı kadar ve matlup vasıfta yaban
cı özel sermaye gelmediğini, iktisat tarihinin 
istisnasız bütün misalleri açıkça göstermektedir. 

Diğer taraftan, kalkınmamızı plân dairesin
de yapmaya kararlı olduğumuza göre, plânın, 
realitelere intikal ettirilmesi için lüzumlu direkt 
ve endirekt Devlet müdahalelerini, para ve 
kredi siyaseti, bütçe ve vergi siyaseti ve dış 
ticaret siyaseti alanlarında yapalbilmek imkânını 
saklı tutmak zorundayız. Erken bir entegras
yon bu imkânları elimizden alacaktır. 

Nihayet, gümrük ittihadına çok erken gitme
nin, mevcut kamu sanayiimizi ve özel sanayii
mizi müşkül durumda bıraktıktan başka; yeni 
sanayi tesislerinin kurulmasını ve binnetice, 
zirai sektördeki gizli işsizliğin sanayileşme yo
lu ile izalesini ve şehirleşmemizi ziyadesiyle ge
ciktirici unsurlardan olacaktır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Geleneksel ihraç maddelerimizin mubayaa

sını teminata raptedecek uzun vadeli mukave
leler yapılması; 'bize külliyetli bir yıllık ikti-
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sadi yardımda bulunulması; iktisadi entegras
yonumuzun safhaları hakkında nazari kalmaya 
mahkûm süreler tesbit edilmeksizin, entegras
yon prensibinin ilân edilmesi ve plânlarla cari 
iktisadi siyasetlerin bu esas üzerinden karşı
lıklı olarak âhenkleştirilmesini sağlıyacak te
mas ve istihare organlarının tesisi ve bütün bun
ların, müşareket serlevhası altında derpiş edil
mesi, bizim için mâkul bir müzakere zemini teş
kil eder. 

Avrupa iktisadi Topluluğu içerisinde geçen 
yaz aylarından beri bu görüşler istikametinde 

ı müsbet gelişmeler olduğunu bilmekten memnu
niyet duyuyoruz. Karma Hükümetin, 'bu yolda 
gereken teşebbüsleri bir an önce almasının da 
zaruri olduğuna kaaniiz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Batı camiası ile münasebetlerimizden bahse

derken, -iktisadi, teknik ve askerî alanlardaki 
kıymetli yardımlarından 1947 den beri istifade 
ettiğimiz büyük dost ve müttefikimiz Birleşik 
Amerikayı teşekkürle anmamak imkânsızdır. 
Bu gayretlere katılan Federal Almanya ile ital
ya'nın yardımları ve Avrupa iktisadi iş Birliği 
ve Gelişme Teşkilâtı, Dünya Bankası, Para 
Fonu, NATO ve sair teşekküllerin çatısı altında 
yapılan yardımları da şükranla zikretmek lâ
zımdır. 

Az gelişmiş iktisadi (bünyesine rağmen, ağır 
bir savunma gayretini 1938 den beri idame et
mek zorunda kalmış olan memleketimize özel 
iktisadi yardımların yapılması yolunda, NATO 
çatısı altında devam eden çalışmalar, bu konu
daki özelliğimizin nihayet anlaşılmaya başlan
dığını göstermesi bakımmdn çok hayırlı bir ge
lişmedir. Bu vesile ile, memleketimize yapılacak 
yardımların, diğer bütün az gelişmiş memleket
ler için olduğu gibi veyahut uzun vadeli ve dü
şük faizli kredi mahiyetinde olması gerektiğine 
işaret etmek isteriz. 

Bu vesile ile belirtmek isteriz ki biz, C.'H. P. 
Millet Meclisi Grupu olarak, Türkiye'nin bü
tün bu yardımları, gelişmiş memleketlerin az 
gelişmiş memleketlere yardım etmelerindeki ik
tisadi ve siyasi zaruretlerin ve savunma yükü
nün Müttefikler arasında âdilâne bir şekilde 
bölünmesi ilkesinin icabı olarak ve eşit bir 
partöner sıfatiyle hak kazanarak kabul ettiği
ne kaaniiz. 
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C.H.P. Millet Meclisi Grupu olarak, kalkın

mamızda bundan böyle plân esasını kabul edi
şimizin ve kalkınma uğrunda milletçe sarf et
tiğimiz gayretleri çoğaltmak yolunda oluşumu
zun, bize yapılan iktisadi, ve teknik yardımla
rın artırılması sonucunu doğurmasını beklemek
teyiz. 

Bunun gibi, memleketimizin hızla kalkmabil-
ımesinin, dış ticaretimiz üzerine ağır bir şekilde 
tazyikte bulunan dış borç taksitlerimizin, - mer'i 
anlaşmalara tamamen ve en büyük bir titizlik
le riayetkar olmaya devam etmekle beraber -. 
karşılıklı görüşmeler sonucunda varılacak bir 
mutabakata uygun olarak, hafifletilmesini ge
rektiğine kaaniiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu arada, dâhil bulunduğumuz Batı camiası 

ile münasebetlerimizin milletten millete olması 
lüzumunu tebarüz ettirmemiz gerekiyor. 

Bu itibarla, Batı memleketleriyle kültür mü
nasebetlerimizin daha da artırılmasının, lâik 
Türkiye bakımından bir zaruret olduğunu 
belirtmek lâzımdır. 

Bu vesileyle, NATO Kuvvetler Statüsünün 
Türkiye'deki Ameriken kuvvetlerine tatbikine 
dair 1956 yılında çıkarılmış bir kanunun ve bu 
kanuna dayanan aranjmanların kaldırılması ve 

-Türk adlî mercilerinin kazai yetkisinin Ameri
kan askerî personeli üzerinde tanınmasının 
takdiri hususunun, Amerikan makamlarına ge
reken itiraz hakkının tanmmasiyle birlikte yi
ne Türk adlî mercilerine bırakılması için yapı
lan müzakerelerin, yakın zamanda mesut bir 
sonuca ulaşmasını temenni ederiz. Bu müzakere
lerde her iki tarafın gösterdikleri sükûnet ve 
anlayış, Türk - Amerikan dostluğunun ne dere
cede sarsılmaz temellere istinat ettiğini göste
ren sayısız misallerden sadece biri olmuştur. 

Sayın milletvekilleri,, 
C.H.P. Millet Meclisi Grupu olarak, memle

ketimizin bugünkü şekliyle CENTO'ya dâhil 
bulunmasını da desteklemekteyiz. Bağımsızlık 
ve hürriyetlerinin teminatını Batıya samimiyetle 
bağlı olmakta gören CENTO bölgesi müttefik
lerimizin bugünkü belli başlı dâvası, büyük bir 
askerî gayret sarf etmekten çok, zaruri sosyal 
reformları gerçekleştirmek ve bu bünye reform
ları sayesinde iktisadi kalkınmayı kütleler imal 
etmektir. Bu memleketlerde milletlerarası ko-
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münizmin sızmasını önlemenin tek çaresinin bu 
olduğuna inanıyoruz. 

Bilhassa komşumuz, dostumuz ve müttefiki
miz İran'ın, bu yolda samimî gayretler sarf 
eden halihazır Hükümetine, bu gayretlerinin 
halk kütlelerince daha iyi ve daha çabuk anla
şılmasını sağlamak için, Batının daha fazla 
yardim etmesi gerektiğine yürekten inanmak
tayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Komşumuz Sovyet Rusya ile münasebetleri

mizin gelişmesini, C.H.P. Millet Meclisi Grupu 
olarak, mevcut ittifaklarımıza sadakatten ay
rılmamak esası içinde mümkün görmekteyiz. 
Kuzey komşumuzun bu Karma Hükümet iktidar
da bulundukça, Türkiye tarafından her hangi 
bir tahrik gelmiyeceğindcn emin bulunması lâ
zımdır. Bugün Türk diplomasisi, her türlü gös
teriş hevesinden, tahrikten ve maceradan âzami 
dikkatle kaçınmaktaki samimiyeti ve mahareti 
müsellem, bir tecrübeli elin idaresi altındadır. 
Kuzey komşumuz, bu durumda, Türkiye'nin 
esasen tedafüi olan ittifaklarının çerçevesi dışı
na hiçbir alanda çıkmayacağından emin olabi
lir. Kuzey komşumuz, Türkiye'nin mevcut itti
faklarına sadık kalma arzusuna hürmet göster
diği takdirde, iktisadi, artistik ve teknik alan
lardaki münasebetlerimizde, birkaç yıldan be
ri peyderpey müşahede edilen gelişmeler de
vam edebilir. Ancak, bu gelişmeler dahi, an
cak Türkiye'nin Batı tesanüdünü ve Batının 
genel politikasını mahfuz tutmasının gerektir
diği tarzda derpiş edilebilir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Kuzey komşumuzla, münasebetlerimizin in

kişafı konusu, görülüyor ki, belli başlı dünya 
ihtilâflarının halledilmesiyle yakından ilgilidir. 

Bu meselelerin başında, halen, Berlin ve Al
manya meseleleri geliyor. 

Berlin meselesinde, Türkiye'nin müttefikle
riyle birlikte üstünde durduğu temel prensip, 
Batı Berlin halkının hürriyetlerinin tam temi-
mut altında muhafazasıdır. Batı devletlerinin bu 
temel esastan her ne pahasına olursa olsun 
;vazgeçmiyeceklerinin anlaşılması lâzımdır. Ber
lin anlaşmazlığının son defa alevlenişi sıra
sında, belli 'bir süre sonra Doğu - Almanya ile 
tek taraflı bir barış andlaşması akdederek 
Bat] - Berlin'i ve orada meşru işgal hakkına 
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dayanarak bulunan müttefik: birliklerini zor 
bir duruma sokmak arzusundan, Sovyet dip
lomasisinin şimdiki halde vazgeçmiş olmasını, 
böyle bir müspet anlayışın tezahürü olarak yo
rumlamak istiyoruz. Bununla beraber, karşılık
lı tezlerin, fyemiz, bir uzlaşmayı kolaylaştıramı-
yacak derecede birbirinden uzak bulunduğunu 
da müşahede etmek zorundayız. 

Barışın sağlam temellere dayandırılmasının 
tek teminatı plan silâhsızlanma konusu ise, 
geçirdiğimiz yıl içinde yapılan türlü temasla
ra rağmen, müspet bir gelişme gösterme isti
dadında değildir. Dünya barışının sağlam bir 
temele kavuşmasının ancak, atom silâhları ile 
birlikte 'konvansiyonel silâhlara da şâmil, âlem
şümul ve milletlerarası kontrola tâbi ibir si-, 
lâhsızlanma ile mümkün olabileceğine inanı
yoruz. 

Silâhsızlanmanın bütün silâhlara ve bütün 
bölgelere teşmili lüzumu aşikâr olmakla bera--
ber, bu alanda münferit konularda yapılabile
cek uzlaşmaları da memnuniyetle karşılamaya 
hazırız. Bu bakımdan, Atom • Denemelerinin 
Durdurulması Konferansının, milletlerarası 
kontrol konusunda batılılar tarafından ileri 
sürülen mâkul tekliflerin reddedilmesi yüzün
den ilerliyememiş olmasını 'büyük üzüntü ile 
karşılıyoruz. Bunun atom denemeleri konusun
da yeni bir yarışı tahrik etmesinden ciddî kay-
gular duymamak kabil değildir. 

Bütün bu konularda Doğu ile Batı arasın
daki ihtilâflarda, mevcut müşküller ne olursa 
olsun, 'barışsever Batı âlemine yakışan siyase
tin, çok taraflı veya ikili her temas ve müza
kereden ve bu müzakerelerin teşebbüsünü her 
müsait fırsatta almaktan kaçınmamak olduğu
na inanmaktayız. 

Bâzı Batılı çevrelerin mahallindeki duru
mu yanlış teşhis etmelerinin neticesi olarak, 
vaziyetin, ibir aralık, Batı menfaatlerinin çok 
aleyhinde bir inkişaf göstermeye başlamış ol
duğu Laos'ta, bu müzakere usulünün sabırla 
devam ettirilmesi sayesinde, eski üçlü dengeyi 
esas ittihaz eden bir uzlaşmaya varılmak üze
re oluşundan, bilhassa memnuniyet duyuyo
ruz. Güney Vietnam'daki durum ise, endişe 
verici manzarasını, maalesef, muhafaza ediyor. 

Sayın milletvekilleri, 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu olarak, ken

di memleketimizin olduğu kadar, bütün dün-
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ya devletlerinin, Birleşmiş Milletler Andlaşnıa-
smdaki temel ilkelere riayet etmeleri lüzumu
na samimiyetle kaaniiz. Milletlerarası münase
betlerde kuvvete ve kuvvet istimali tehdidine 
başvurulmaması ve devletlerin birbirlerinin iç 
işlerine karışmamaları, cumhuriyet hükümet
lerinin daha Milletler Cemiyeti zamanından 
beri faal ve tesirli bir surette savundukları 
esaslardandır. İster Çin Denizinde, isten Hint 
Okyanusu sahillerinde, ister Orta - Doğu'da, 
ister Avrupa'nın göbeğinde, ister Karayipler'-
de; hattâ, -son defa Hint Okyanusu sahille
rinde görüldüğü gibi - ha'klı sabırsızlıkların 
ve kısa bir süre önce 'Karayipler'de görüldü
ğü gibi - ciddî savunma endişelerinin netice
sinde dalhi olsa, kuvvete başvurulmasını ve mil
letlerin iç işlerine karışılmasını tasvibetmiyo-
ruz. Bu yola başvurmanın hiçbir meseleyi hal
letmeye yetmiyeceğine samimî olarak kaaniiz 
ve bu yoldaki emsallerin çoğalmasının genel 
olarak barış dâvasının zararına olacağına İna
nıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Yugoslavya ile aramızdaki ahdî bağların du

rumu nasıl bir gelişme kaydederse etsin, bit mem
leketin bağımsızlık politikasını devam ettirece
ğinden eminiz. 

Sayın millet vekilleri, 
Dünyamızın karşılaşmakta olduğu büyük me

selelerden biri de, Asya ve Afrikadaki sömürge 
haklarının milletlerarası camiaya katılmaları vâ-
kıasıdır. 

İkinci Cihan Harbinin sonundan beri Asya 
ve Afrika'da 43 sömürge, bağımsızlığa erişmiş
tir. Önümüzdeki yıllarda Afrika'da yeni devlet
lerin bağımsızlığa erişmesi için bilhassa dost ve 
müttefik İngiltere'nin bu konuda müsellem olan 
basiretiyle girişmiş olduğu hazırlıklar müspet 
yoldadır. Dost ve müttefiklerimiz İngiltere ve 
Fransa gibi büyük sömürgelere sahip Batı dev
letlerine karşı yöneltilen tenkidler ne olursa olsun, 
17 yıl içinde erişilen bu sonuç, sömürgeciliğin tas
fiyesi konusunda Batı âlemimin iyi niyetini gös
termeye kifayet eder, sanıyoruz. 

Ancak, yer yer sömürge ihtilâfları nevraljin 
bir mahiyet almakta ve bilhassa mahallindeki Av
rupalı kolonların taassubu ve korkuları, bu dâ
vaların hallinde gecikilmesi ve bunun da Asya ve 
Afrika halkoyunda ciddî ve haklı tepkilere yol 
açması sonucunu doğurmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, 
Bizzat kendisini sömürgeciliğe karşı savunmuş 

ve bağımsızlığını kanı pahasına kazanmış bir Dev
let olarak Türkiye'nin bu tepkileri anlayışla kar
şılamaması mümkün olamaz, öte yandan, Batıy
la münasebetler konusunda geniş tecrübeleri olan 
memleketimizin Batı alemiyle Asya ve Afrika 
fdemi arasında bir anlayış köprüsü rolünü ifa et
mesi gerekmektedir. Bu sebeple, icabetiıiği takdir
de, müttefiklerimize karşı dahi açık; fakat, dos
tane ikazlarda bulunmamız, sadece Türkiye'nin 
değil, bütün bir Batı camiasının Asya - Afrika 
halkoyundaki itibarını artıracaktır. (Alkışlar) 

Bu bakımdan, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunda sömürgeciliğin tasfiyesi ve bir müttefi
kimizin sömürgeleri konusunda Mıisak gereğince 
Birleşmiş Milletlere vermesi gereken bilgileri ver
meye davet edilmesi konularındaki hareket tar
zımız çok yerinde olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'nin Magrip dâvalarına karşı uzun 

yıllar yersiz bir ilgisizlik gösterdiği malûmdur. 
Cezayir dâvasının bugünkü gelişmeleri karşısın
da ise, bu geçmiş ilgisizliğe karşı tepki göster
mek amaciyle Fransa'ya karşı haksızlık etmemek 
durumundayız. General De Gaulle'ün idaresin
de Fransa, bugün çok acı bir iç ihtilâfa rağmen, 
Cezayir'e bağımsızlığını tanımak yolundadır. Bu 
hareketin, insan hakları ve milletlerin istiklâli 
konularında 1789 dan beri bütün dünyaya ışık 
tutmuş olan Fransa'nın dehasına uygun tek ha
reket olduğu muhakkaktır. Cezayir meselesinin 
yakın zamanda mesut bir sonuca ulaşması, müs
takbel bağımsız Cezayirin Fransa'yla samimî bir 
(iş birliğine girişmesini mümkün kılacaktır. Bu
nun bir Mağrip - Fransa işbirliğine yol açmasını 
ve bu gelişmelerin bütün Arap âleminin Batıya 
karşı tutumu üafcrinde müspet tesirler yaratma
sını ümidetmek istiyoruz. Cezayir'le diplomatik 
münasebet tesis etmemizin, ancak, bu memleketin 
Fransa muvacehesinde resmen istiklâl kazanma
sından sonra mümkün olabileceği izahtan vares
tedir. 

Afrika'daki bir diğer sömürge dâvası, Güney -
Afrika'dadır. Güney - Afrika Hükümetinin insan 
haklarını hiçe sayan bir ırk ayırımı siyaseti güt
mesinin, diplomasimiz tarafından faal bir tarzda 
protosto edilmesi gerektiği kanısındayız. , 

Eski Belçika Kongosu'nda merkezî parlâmen
tonun meşru kudretine dayanan bir Hükümetin 
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nihayet kurulabilmiş olmasını memnuniyetle kar
şılıyoruz. Birleşmiş Milletlerin, yabancı asker ve 
milislerin bu memleketi terk etmesi yolundaki ça
lışmaları ile, bâzı eyaletlerde ve bilhassa Katan-
ga'da mevcudolan ayrılma hareketlerine karşı 
durma politikasının tarafımızdan da desteklenme
si yerinde olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 
Orta - Doğu politikamız, bir yandan, Arap 

milletiyle dostluğa; öte yandan, yerleşmiş rea
liteleri inkâr etmeme esasına dayanmaktadır. 
Bununla beraber, Filistin konusunda Arap dost
larımızın hassasiyetini, sırf bâzı diplomasi for
malitelerini yerine getirmek maksadı ile de olsa, 
tahrikten kaçınmalıyız. 

Filistin meselesi, şimdilik bir sükûnet devresi
ne girmiş görünüyor. Şimdiki halde, yapılabile
cek şeyin, Filistin'i i Arap mültecilere daha fazla 
yardımda bulunulması olduğu inancındayız. 
* Sayın milletvekilleri, 

Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyetinden ay
rılması ve Yemenle Birleşik Arap Cumhuriyeti 
arasındaki konfederal bağların kopması netice
sinde, Arap alemindeki birleşme cereyanının halk 
kütleleri için de zayıfladığı sonucuna varmamak 
lâzımdır. Birleşmeyi vahdet halindeki bir devlet 
şeklinde mütalâa eden görüşün istikbalde nasıl 
bir inkişaf göstereceği veyahut federalist veya. 
konfederalist görüşlerin kazanacağı rağbetin de
recesinin ne olacağı henüz malûm değildir. Tür
kiye için önemli olan, Arap devletleri arasındaki 
anlaşmazlıklarda ve Arap devletleri beynindeki 
münasebetleri görüş tarzları üzerinde bizzat Arap 
âleminin içinde mevcut değişik cereyanlar ara
sında, tam bir tarafsızlığı muhafaza etmek ve 
Arap devletlerinin hepsine samimî dostluk elimi
zi sabırla uzanmış tutmaktır. 

Irak ve Suriye ile münasebetlerimizin bugün
kü halinden memnuniyetimizi bilhassa ifade et
mek isteriz. Irak'ta merkezî Hükümetin otorite
sinin istikrar kesbetmekte olması, hiç şüphesiz, 
çok müspet bir gelişmedir. 

Birleşik Arap Cumhuriyetiyle diplomatik 
münasebetlerimizin kesilmesinde, diplomatik ne
zaket icaplarına aykırı bâzı acele hareketlerimiz 
dolayısiyle, bizim de bir hata payımız vardır. 
Diplomatik münasebetlerin kesilmesinden bilisti
fade, Kahire Hükümetinin, oradaki Türk malları 
ve vakıfları üzerinde keyfî hareketlere girişmi-
yeceğini ümidetmek istiyoruz. Dûn bir statü için-
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öte yandan, az gelişmiş memleketlere yardım 

konusunu genel dış ticaret meselelerinden ayır
maya imkân yoktur. Batı'nm az gelişmiş memle
ketlere verdiği dış yardımların tesirleri, az geliş
miş memleketlerin Batı memleketleriyle olan dış 
ticaret hadlerinin birinciler aleyhinde bozulması 
sonucunda, ciddî surette azalmaktadır. Batı'nm 
bu duruma behemehal bir çare bulması lâzımdır. 
Çarelerin başında, Batı memleketleriyle az geliş
miş memleketler arasında bir stabilizasyon fonuy
la finanse edilecek sabit fiyatlara bağlanmış uzun 
vadeli zirai ve hammadde mubayaa mukaveleleri 
sisteminin kurulması ve gümrük tarifelerinin, az 
gelişmiş memleketlerin ihracatının teşviki istika
metinde gözden geçirilmesi lâzımdır. 

Ancak, asıl çare, zengin Batı memleketlerinin 
iç iktisadi istikrarlarını sağlıyabilmek maksadiy-
le, ekonomilerinin tam istihdama her yaklaşışın-
da, enflâsyonu önliyebilmek için, yatırımları ce
saretsizliğe sevk eden para, kredi ve bütçe tedbir
lerine başvurmaları konusu ile ilgilidir. Gerçek
ten, Batı memleketlerinde yatırım hacmi bu yol
lardan düşürülünce, az gelişmiş memleketlerin ih
raç maddeleri üzerindeki talep geniş ölçüde azal
makta ve az gelişmiş memleketlerin ihracatı mik
tar ve fiyat olarak bundan büyük zararlar gör
mektedir. Bu duruma çare bulmanın, Batı mem
leketlerinin de daha plânlı bir iktisadi politikayı 
benimsemeleriyle mümkün olabileceği açıktır. 
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de de olsa, karşılıklı olarak KaJhire'de ve Anka
ra'da birer diplomatın bırakılmış olması, iki mem
leket arasındaki bağlamı tamamen kopmaması 
arzusunu ifade eden bir tezahürdür. Bundan da 
ümit bularak, Birleşik Arap Cumhuriyetiyle dip
lomatik münasebetlerimizin yeniden kurulmasını 
temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Dost Afganistan'la, müttefikimiz Pakistan 

arasındaki sınır anlaşmazlığının doğurduğu ihti-
1 âtların, son zamanlarda trafiğin açılması suretiy
le bir miktar hafiflemiş olması memnuniyet veri
cidir. Bu ihtilâfın giderilmesi amaciyle, diploma
simizin devamlı gayretler sarf etmesindeki fayda 
ortadadır. 

Müttefikimiz Pakistan ile dostumuz Hindis
tan arasındaki Keşmir anlaşmazlığının silâhlı bir 
mahiyet almaması için iki tarafın da gösterdiği 
anlayış takdirle karşılanmalıdır. Bu vesile ile, bu 
ihtilâfın hallinin, ancak, Güvenlik Konseyinin 
ihtilâfın başında kabul etmiş olduğu kararlar 
dairesinde düşünülebileceğini belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Az gelişmiş memleketlerin kalkınması dâvası 

bugün dünya siyaset sahnesinin en hayati dâva
larından biri olmak vasfını muhafaza etmektedir. 

Başta Birleşik Amerika olmak üzere, Batı 
devletlerinin az gelişmiş memleketlere büyük yar
dımlarını esirgememiş oldukları malûmdur. Sov
yet Eusya ile müttefiklerinin, ne ikinci Cihan 
Harbinden sonra yaptıkları yardımların yekûnu, 
ne de son beş yıldır yıllık yardım miktarı bakı
mından eriştikleri seviye, henüz Batı'nm bu alan
daki gayretlerinin hayli altında kalmaktadır. 

Bununla beraber, Sovyet Rusya'daki sınai ge
lişme hızının, Sovyetlerin ve müttefiklerinin az 
gelişmiş memleketlere yaptıkları yardımı artır
mak imkânlarını genişletmek istidadında olduğu* 
nu bilmeliyiz. Bunun yanısıra, aynı imkânlar, 
Sovyetlere, halen Batı pazarlarına ihracedilen az 
ıgelişmiş memleketlerin zirai maddelerini daha ge
niş ölçüde ithâl etmek imkânını verebilir. 

Bu durumda, Batı memleketlerinin dış yar
dımlarını artırmak mevkiinde oldukları açıktır. 
Genel olarak denilebilir ki, Batı memleketleri ha
len millî gelirlerinden dış yardıma ayırmakta ol
dukları hayli mütevazi payı bir misli çoğaltmak 

\ imkânına sahiptirler; ve bu, kendileri için büyük 
bir fedakârlık teşkil etmez. 

Asya, Afrika ve Lâtin Amerika'nın az geliş
miş memleketlerinin, Batı'nm müttefiki olsunlar 
veya nötralist olsunlar, milletlerarası komünizm 
cephesine uzun vâdede kaymalarını önlemek, bu 
dâvaların ciddî surette halledilmesiyle mümkün 
olacaktır. Hariciyemizin bu' meselelerde çok da
ha faal davranmasını temenni etmekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Son olarak her Türk'ün kalbinde en aziz 

bir köşeyi işgal eden Kıbrıs'ın meselelerine te
mas edeceğiz. 

C. H. P. Millet. Meclisi Grupıı olarak, Kıb-
rısla ilgili Lefkoşe Andlaşmasmm tesis ettiği 
statükonun olduğu gibi muhafazasına büyük 
önem verdiğimizi bilhassa belirtmek isteriz. 

Lefkoşe Andlaşmasma, Türkiye'ye verilen 
ahdî ve askerî garantilerin yetersizliği, vatan
daşlık konusunun mevcut imkânlara rağmen en 
müsait şekilde halledilmemiş olması ve önem
lisi, cemaatimize iktisadi yardımda bulunmak 
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hakkımızın hukuk plânında sarahatle tanın- ı 
mamış olması dolayısiyle bâzı eksiklikler arz | 
etmektedir. Bu eksikliklerin mevcudiyetini 
müdrik bulunmamıza rağmen, C. H. P. Millet 
Meclisi Grupu olarak, Lefkoşe Andlaşmaları-
nm teşkil ettiği bütünü, başkaları söz konusu 
etmedikçe, asla söz konusu edecek değiliz. 

Gerek Kıbrıs'ta iki cemaat arasındaki mü
nasebetlerin gelişmesi, gerek NATO savunma 
tertipleri bakımından hayati bir ehemmiyeti 
olan Türk - Yunan dostluğu ve ittifakının mu
hafazası, geçmiş münakaşalar ne olursa olsun, 
her iki tarafın da, mevcut statükoya kesin 
sadakattan ayrılmamalariyle kabildir. 

Yunan Hükümetinin bu konudaki davra
nışının müspet olduğunu belirtmeyi vazife bili
riz. 

Kıbrıs'ta cemaatlerarası münasebetlerde ya
kın bir mazideki acı mücadelelerin hâtıraları
nın doğurduğu aksaklıklar kendini hissettiri
yor. Bu, tabiî bir olaydır. Bu aksaklıkları, 
dikkatle; fakat, soğukkanlılıkla takibetmek lâ
zımdır. Zaman, müfrit unsurlara Türkiye ve 
Yunanistan ile Türk ve Helen Cemaatleri ara
sında mevcut muvazenenin hissi davranışlara 
mukavemet edecek kadar kuvvetli temellere 
dayandığını gösterecek ye bugünkü Statüko 
içinde Adanın müşterek refahı için çalışmanın 
tek akla yakın yol olduğunu herkes, hisleri 
ne olursa olsun, anlıyacaktır. Bu neticenin is
tihsal edilebilmesi için, Türkiye'nin ve Kıbrıs 
Türk Cemaatinin, mevcut Statükodan en basit 
bir tâviz venmiyeceğinin herkes tarafından tam 
bir katiyetle bilinmesindeki faydalar elbette ki 
çok büyüktür. Bunun için ise, THirk Cemaatinin 
mütesanit davranmasının ehmmiyeti üzerinde 
ne kadar durulsa azdır. Bu tesanüdün, Anava
tana itimat ve bağlılık esası üzerinde muhafaza
sına, aralarındaki ihtilâflar ne olursa olsun, 
Kıbrıslı kardeşlerimizin gereken önemi vere
ceklerinden eminiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Kıbrıs Türk Cemaatine Anavatanın yardım

larının daha sistemli bir tarzda teşkilâtlan
dırılması lüzumuna kaaniiz. Bu maksatla, Dış
işleri Bakanlığında bakanlıklararası bir komi
tenin ve Lefkoşe Büyükelçiliğimizde de bir yar
dım heyetinin kurulmasında zaruret görüyo
ruz. Bu yardım heyetinin memleketimizden ya-
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pılan yardımların kullanılmasında Türk Ce
maatine yardımcı olması ve bu yardımların tat
bikatını murakabe etmesi lâzımdır. 

Bu arada, klâsik öğretime teknik öğretime 
nazaran aşırı nisibette yer vermiş olan Türk 
Cemaati ma arifinin-»yeniden teşkilâtlandırılması 
ve Türk vakıflarının rantabl hale getirilmesi 
konularında Türk Cemaatine teknik yardımla
rımızı artırmak lâzımdır. 

Kıbrıslı Türk gençlerine; Türkiye'de oku
mak için verilen bursların, bâzı alanlarda 
fazla eleman sağlarken, bâzı alanlarda da mev
cut yetersizliklere göz yuman bir duruma ni
hayet verecek şekilde yeniden ayarlanması ve 
Anavatanda okuyan bu gençlerin, büyük kısmı
nın Yeşil Ada'ya dönmelerinin sağlanması 

• gerekmektedir. 

"Sayın Milletvekilleri, 
Lefkoşe Andlaşmalarında Türkler için ay

rılan memuriyetler konusunun, bilhassa tek
nik alanda elemanlarımız arttıkça, kendiliğin
den halledileceğini belirtmek isteriz. 

Türk ve Rum. belediyelerinin ayrılması ko
nusuyla ilgili olarak çıkan sınıf tesbiti anlaş
mazlığını halletmek için ise, bu gibi ihtilâfları 
halletmekte dostlar arasında başvurulan pek 
çok usulün mevcudolduğuna ve artık, bu yolda 
.bir karar alınmasının zamanı geldiğine inanı
yoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Dost ve Müttefik Yunan Hükümetinin Kıbrıs 

konusunda gösterdiği iyi niyetin aynını Batı 
Trakya'daki Türkler için göstermesi takdirinde, 
bu konudaki şikâyetlerin büyük kısmının di
neceği muhakkaktır. 

Bu yoldaki bir dileğin de, dost Irak Hükü
metine hitabetmesi gerektiğine kaaniiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
C. H. P. Millet Meclisi Grapunun dış politi

ka ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkındaki gö
rüşlerini Yüce Meclise arz etmiş bulunuyoruz. 

Bu vesile ile, dış politika meselelerimiz üze
rinde şu müzakereler esnasında bir defa daha 
müşahede edilmiş olan temel dâvalardaki parti-
lerarası beraberliğin, memleketimiz için ne ka
dar büyük bir kuvvet ve itibar kaynağı oldu
ğunu belirtmek isteriz. 
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Türk Milleti, iç ihtilâflarının en ziyade va- | 

hamet kesbettiği zamanlarda bile, dış politikası- I 
nın esaslarında birlik içinde kalmasını bilmek
le, bütün dünyaya, tarihî geleneklerimize daya
nan olgunluk örneklerini daima vermiştir, tç 
politikamızda geçirdiğimiz bu intikal devresinin, I 
biraz da talbiî görülmesi gereken sarsıntılarım I 
atlatıp, temel memleket dâvalarının halli konu
sunda bizleri pek az şeyin ayırabileceğini mü
şahede ettiğimiz vakit, memleketimizin dış âle- I 
me arz edeceği manzara, büyük, müreffeh ve 
hür bir vatan için elbirliğiyle çabalayan bir de- I 
raokrasi diyarının manzarası olacaktır. Dış dün- I 
yaya memleketimizin iç politika hayatında te
melli bir istikrara kavuştuğu kanısını vermek, I 
(bizlerin, (bu meni'lelkeıtıiım ıŝ yasii hayatında vazife I 
almış siyasi partilerin elindedir. Bu yolda mu- I 
vaffakiyete ulaşırsak, memleketimizin dış âlem
deki itibarının en yüksek seviyesine çıkacağın- I 
dan şüphe etmemek lâzımdır. Bu yolda başarı- I 
ya ulaşmak için gereken imkânlara ve kabiliyet- I 
lere sahibolan Karma Hükümete bütün siyasi 
partilerin yardımcı olması gerekmektedir. I 

Sayın Millet Meclisi Ba§kanı, 
Sayın Milletvekilleri, 
Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin dış politika 

.felsefesini özetliyen bir sözü, Anayasamızın 
Başlangıç Kısmında bir temel hukuk kuralı ola- I 
rak yer almıştır: «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh!». 

Türk vatanının her alanda yücelmesinin Ata
türk'ün bı\ direktifine uymakla mümkün olabi
leceğini hatırdan çıkarmıyalım. 

Dış politika alanında C. H. P. Millet Mecli
si Grupunun Karma Hükümete tam itimadını 
tekrarlarken, Yüce Meclisin Sayın üyelerini hür
metle selâmlarım- (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Parti grupları adına sözcüler 
konuştular. 

Şimdi şahısları adına konuşacak arkadaşlara 
sırası ile söz veriyorum. I 

Buyurun Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; üç nokta hakkında Sa
yın Dışişleri Bakanının görüşlerini jrica edece- • 
ğim. 

Birincisi Elçilikler, ikincisi iktisadi iş Bir
liği Teşkilâtı, Üçüncüsü de Avrupa Müşterek I 
çalışmala/ıdır. I 

Arkadaşlarım, yabancılar elçinin şahsında 
onun temsil ettiği memleketi görmek isterler. 1 
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Onun için elçilerimiz ne kadar kuvvetli olursa 
dâvalarımızı da o kadar kuvvetli yürütebiliriz. 
Bugünkü elçilik teşkilâtımıza baktığımız vakit, 
maatteessüf, ideal teşekküllerle karşılaşmadığı
mızı anlarız. Benden evvel konuşan kıymetli 
arkadaşlarımın da işaret ettikleri gibi, yabancı 
memleketlerin elçiliklerinde- bulunan mütehas
sıs elemanlar maalesef bizim elçiliklerimizde 
yoktur. Ticaret Ataşelikleri, Basın Ataşelikleri 
talebe müfettişleriyle sıkı bir teşriî mesai yapıl
mamakta ; sosyal ve ekonomik mevzular hakkın
da yeter vukuf elde ©dûlenıemıakbedfir. Bu itifbaril» 
diğer arkadaşlarımın görüşlerine de iştirak ede
rek diyebilirim ki, diğer elçiliklerde olduğu gi
bi bizde de türlü vekâletlere bağlı temsilcilerin 
elçiliklere bağlanmasında fayda vardır. Hiç 
şüphesiz ki, bürokrasiye sebebiyet vermemek 
şartiyle. 

Sonra, muhtelif memleketlerde elçiliklere 
müracaatla bizden malûmat isterler, neşriyatı
mızı isterler, bunları zamanında yapamadığı
mız takdirde onlardan göreceğimiz yar
dım gecikebilir, eksilebiiir. O itibarla el-
çiliklerimizıde bu gibi malûmatla mücehhez 
bir arşiv teşkiline bir an evvel başlanmalıdır. 
Bugünkü haliyle memleketimize ait muhtelif 
malûmatı elçiliklerimizde bulamıyoruz. Hattâ 
aylık istatistikler bile muntazaman gelmemek
tedir. 

3 ncü husus: Büyük memleketlere yollıya-
cağımız elçilerin o memleketlerin lisanını bil
mesi üzerimde hassasiyetla durulması lâzımdır. 
Bilhassa büyük devletlere göndereceğimiz elçi
lerimizin o memleketin lisanına vâkıf olmaları 
şarttır. Zannederim Hariciye Vekâleti teşkilâ
tında ıbu lisanlara vâkıf kâfi derecede arkadaş
lar mevcuttur olmazsa dışardan tedarik oluna
bilir. 

4 ncü nokta: Elçilerimiz aynı zamanda mem
leketimizin propagandasın J yapmalı ve mem
leketimizi tanıtmalıdır. Bu zaviyeden tetkik 
edecek olursak birçok elçilerimizin memleketi
mizi kâfi derecede tanıtmamakta olduklarını 
görürüz. Memleketimizi daha fazla tanıtmak 
mevzuuna, konsoloslarımız da yardım edebilir
ler. 

5 nci husus: iktisadî Ig Birliği Teşkilâtı me
selesidir. Benden evvel kunuşan arkadaşlar bu 
mevzua temas ettiler. 
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Nazari olarak iktisadi İş Birliği Teşkilâtı- I 

nm, Dışişleri Bakanlığını bağlı olmasında fay- I 
da vardır. Bu işlerle başka memleketlerde de I 
Dışişleri Bakanlığı meşgul olmaktadır. Fakat I 
geçirdiğimiz tecrübeler, maatteessüf, Dışişleri I 
Bakanlığının bu teşkilâtı kâfi derecede beşli- I 
yemediği noktasındadır. Dış münasebetlerle I 
meşgul olunurken, bu iç meselelerle de temas I 
etmek ve işleri ona göre münasebetlerde bu i 
yola gitmek lâzımdır. Dışişleri Bakanlığı ile I 
alâkalı bu mesele, yakın alâkası olması sebe- I 
•biyle, Dışişlerinden alınarak Maliye Bakan- I 
lığına bağlanmıştır. Hariciye Vekâleti bu işe I 
yakınlığını ispat ettiği takdirde, bu teşkilâtın I 
Dışişlerine bağlanması tabiîdir. I 

Üçüncüsü; Müşterek Pazar meselesi; I 
Müşterek Pazar meselesinde, büyük çalışma I 

Hariciye "Vekâletine de düşmektedir. Ancak I 
bu vekâletteki çalışmaların dört başı mamur I 
olduğu ifade edilemez. Bu hususta vekâlet da- I 
ha fazla gayret sarfederse, hazırlanan raporla- I 
rımız daha tatminkâr olur. Teşekkür ©derim. I 
(Alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan, yok I 
mu efendim? I 

Sayın Fahir Giritlioğlu, yok mu efendim? I 

Sayın Bakan. 
. DIŞİŞLERİ BAKANI SELÎM SARPER 
(istanbul) — Muhterom arkadaşlar, umumi 
mâruzâtıma başlamadan evvel, müsaade buyu-
rulursa, arkadaşlar tarafından yapılan tenkid-
ler ve tevcih edilen sualler üzerinde birkaç da
kikanızı almak istiyorum Mamafih sorulan su
allerin çoğunun cevaplarını Umumi maruzatım
da bulacaksınız. Yalnız birkaç tanesini müsaa
denizle ayıracağım. Bu meyanda üç hatip Ha
riciye Teşkilâtımızın propaganda imkânları 
üzerinde durdular. Bit'tab* hariçte bulunan bü
tün Türk memurları hangi vekâlete mensup 
olurlarsa olsunlar memleketi tanıtmak vazife
siyle mükelleftirler. Bunda şüphe yoktur. Bu
nun için elçiliklerimizin daha iyi mücehhez ol
ması ve memleketten kendilerine broşürler ve 
malûmat gönderilmesi ' yolunda gayretlerimize 
esasen başlamış bulunuyor az. 

Kıbrıs durumu hakkında, umumi mâruzâtım
da malûmat arz edeceğim. Bununla beraber, 
Dışişlerindeki arkadaşlarımızın faaliyetlerine 
de temas eden arkadaşlarımıza §u ciheti arz , 
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etmek isterim ki, geçen müzakereler esnasın
da, yani, bir sene evvel, Kurucu Mecliste iz
har olunan arzu neticesinde, terikidleri gayet 
minnettar bir tarzda ve hüsuütelâkki eden Dışiş
leri Bakanlığınız, bu yolda gerekli tedbîrleri-
almıştır. Ve «Türk Kültürünü Tanıtma ve 
Yayma Umum Müdürlüğü» diye bir hususi da
ire teşkil etmiş ve bu yıl huzurunuza arz edi
len bütçede 13 milyon lirayı mütecaviz bir tah
sisat da konmuş bulunmaktadır. 

Cezair meselesi inkişafını son birkaç gün 
zarfında geliştirmiştir. Bu memleket ile Fran
sa arasında nihayet bir andlaşmaya vanl'ması 
bizini tarafımızdan memnuniyetle karşılan m iş
itir. Bu Hükümetin tanınması usulleri üzerin-" 
de şimdiden tetkikata başlamış bulunuyoruz. 

Şini'di müsaade buyurursanız, mâruzâtımın 
umumi kısmına geçmek istiyorum. 

Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, 
Bütçe Karma Komisyonu ile Cumhuriyet 

Senatosunun tetkiklerinden geçerek tasvibedil-
miş olan Dışişleri Bakanlığı bütçesi Yüksek Hu
zurunuza gelmiş bulunuyor. 

Bakanlığını bütçesini tetkik ve tasvibinize 
arz ederken, işbu bütçenin tahakkukunun istih
daf ettiği mesai hakkında da, müsaadenizle, 
bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

Bundan üç ay kadar evvel yüksek tasdiki
nize iktiran etmiş olan Hükümet programında, 
dış politikaya ait kısım geniş bir y«r tutmakta 
idi. Kıymetli vaktinizi lüzumundan fazla işgal 
etmemek hafızanızda henüz taze ve tasvibinize 
mazhar olmuş bulunan esasları aynen tekrar et
mekten kaçınmak maksadiyle, bu maruzatımı 
imkân nisbetinde toplu ve kısa yapmaya çalışa
cağım. 

Beyanatımın esasına geçmeden evvel şu hu
susu hemen belirtmeme müsaadenizi rica ede
ceğim. Gerek Bakanlığımın bütçesinin Bütçe 
Karma Komisyonu ve Cumhuriyet Senatosun-
daki müzakeresi sırasında ve gerek daha evvel 
Hükümet programının Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Umumi heyetlerinde müzakere
leri yapılırken, Bakanlığınım işleri hakkında 
Sayın Senatör ve Milletvekili arkadaşlarımızın 
ifade buyurmuş oldukları tenkidlerin ve kıy
metli telkin ve irşatların, temsil ettiğim Dışiş
leri camiası tarafından olduğu gibi şahsım ta
rafından da memnuniyetle telâkki edilmiş ve 
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mesaimizde yolumuzu aydınlatmış olduğunu 
huzurunuzda tekrar etmeyi zevkli bir vazife 
bilirim. Ve bunun samimiyetle böyle olduğunu 
temin ederim. 

Yüksek Heyetinizce bundan böyle yapılacak 
tenkid ve telkinler de aynı zihniyet dairesinde 
dikkat nazarına alınacak ve çalışmalarımıza 
ışık tutacaktır. 

Sayın arkadaşlar, 
Esasa mütaallik mâruzâtımı başlıca üç nok

ta etrafında toplıyacağım : 
1. Halihazır dünya durumunun kısaca göz

den geçirilmesi ve bunu yaparken çeşitli mese
lelerle milletlerarası münasebetler karşısındaki 
tutumumuzun belirtilmesi. 

2. Üzerinde az - çok emniyetle tahminler 
yürütülmesi mümkün bir süre içerisinde dünya 
şartlarında ne gibi tahavvüller beklenebileceği. 

3. Bu şartlar muvacehesinde dış politika 
faaliyetlerimizin seyri hakkında düşünceleri
miz. 

I - Dünya durumu : 
Müsaade buyurursanız, Doğu - Batı ihtilâ

fından başlıyacağım; 
Dünyamızın Milletlerarası alanda karşılaş

tığı en ciddî mesele, hiç şüphesiz, dünya mil
letlerinin başlıca iki bloka ayrılmış olmalarıdır. 

ikinci Dünya Harbinin sonundan beri mil
letlerarası münasebetlere hâkim olan bu ikiye 
bölünme, dünyada gerçek bir emniyetin, bin-
netice devamlı bir barışın tahakkukunu güçleş
tirmekte, zaman zaman tehlikeli gerginliklere 
yol açmakta, hattâ yer yer silâhlı ihtilâflara 
sebebolmaktadır. 

Bu ikiye bölünmenin hepimizce malûm se
bepleri hakkında bcrtafsil mâruzâtta buluna
cak değilim. Şu kadar söylemek yerinde olur 
ki, bu bölünmeye memleketimiz hiçbir suretle 
sebebiyet vermiş değildir. 

Bu meyanda Almanya ve Berlin meselesine 
temas etmek yerinde olur. 

Umumiyetle Batı - Doğu münasebetleri ha
len ne durumdadır? Bu münaseebtler üzerinde 
bugün ehemmiyetli nisbette müessir olan husus
lardan biri Almanya ve Berlin meselesidir. Bu 
mesele halen bütün ciddiyetini .muhafaza etmek
tedir. Sovyetler Birliğinin muayyen bir müd
det zarfında anlaşma yapılmasını istihdaf eden 
talepleri üzerinde ısrardan vazgeçmesi, başlıca 
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ilgililer arasında müzakere zemini araştırmaları 
yapılması, gibi işaretler, meselenin yeniden 
bir intizar devresine girdiği itibarını uyandır
maktadır fakat, fikrimce, müspet veya menfi 
her iki istikamette de seyrini devam ettirmek is
tidadını muhafaza eylemektedir. 

Burada bize düşen zamıımca bu meselenin 
barışçı yollardan hallini temenni etmekle bera
ber, kendimizi gereçlere dayaramıyaıı «iyimser
liğe kaptırmamaktır». 

Şu ciheti de arz etmek isterim ki, NATO Sa
vununa Teşkilâtının üyesi sıfatiyle, bu mevzuda 
müttefiklerimizle gerekli istişarelerde bulun
makta ve icabeden tedbirleri müştereken ittihaz. 
eylemekteyiz. 

Diğer ihtilâflara gelince: 
Doğu - Batı münasebetlerinin dünyanın di

ğer sahalarındaki ehemmiyetli ihtilâflar bakı
mından arz ettiği durum, Berlin meselesi gibi 
birdenbire dünya çapında ihtilâtlara sebep 
verecek mahiyette görünmemekle beraber, mil
letlerarası istikrarın tahakkukuna mâni olmak
tadır. Laos'taki ihtilâfın, tarafların sabırla 
çalışmaları neticesinde bir anlaşma ile ortadan 
kalkması için ümitler belirmiş olmakla beraber, 
Güney - Vietnam'daki huzursuzluklar son aylar
da artmış gibi görünüyor. 

Diğer taraftan Küba'daki olaylar, Lâtin Ame
rika memleketlerini ve Amerika Birleşik Devlet
lerini endişelendirmektedir. Bu durumun Do 
ğu - Batı münasebetleri üzerinde iyi tesir icra 
etmediği aşikârdır. 

Kongo'da Birleşmiş Milletler kararlarını:! 
tatbikine mâni olmak üzere bâzı çevreler tara- • 
fından kullanılan taktiklerin, Doğu - Batı mü
nasebetlerinin normalleşmesine hizmet ettiği söy
lenemez. 

Silâhsızlanma : 
Dünyada gerçek emniyetin ve barışın kurul

ması bakımından silâhsızlanma meselesinin arz 
ettiği ehemmiyet izahtan varestedir. Milletler
arası müessir bir kontrol altında, klâs'.k ve 
nükleer silâhların hepsine şâmil olmak ve ka
demeli bir şekilde tatbik edilmek suretiyle mu
vazeneli bir genel silâhsızlanmanın gerçekleş
mesi arzuya şayandır. Ancak bunun tahakkuku. 
evvelemirde, milletlerarası müessir bir kontro 
lün kabulüne mütevakkıftır. 
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İkinci Dünya Harbinin sonundan bu yana. 

silâhsızlarıma gayretlerinin semere vermemiş 
olmasında Doğu - Batı münasebetlerindeki hu
zursuzluk birinci derecede âmil olmuştur. Hod-
gâm menfaatleri gerçek ve umumi menfaatlere 
taikaddüm ettirmek temayülü ve bu temayülden 
doğan itimatsızlık, silâhsızlanmaya isal eden 
geçidin anahtarı, diye tavsif edildiği «Milletler
arası teftiş ve kontrolün» tesisine mâni olmak
tadır. 

Diğer taraftan «itimadı» kısmen ve tedr'cen 
tesise yardım edecek olan ve sürpriz hücumlara, 
başka tabirle «baskır.lara» karşı tedbir olanak 
derpiş 'olunan havadan teftiş, nükleer denemele
rin durdurulması gibi hazırlayıcı imkânlar da 
yine «Milletlerarası teftiş» yoluna dikilen engel
ler karşısında duraklamaktadır. 

Memleketimiz, bahsettiğim şekilde umumi 
ve kontrollü bir silâhsızlanma yolunda elinden 
gelen yardımı esirgememiştir ve bu yolda devam. 
edeceğimiz de şüphesizdir. Şu kadar va rk i , Tür
kiye'yi tek taraflı olarak kusmen veya bâzı cins 
silâhlardan tecridetmek nıaksadiyle tatbikine 
çalışılan birtakım taktikler veya sindirme te
şebbüsleri neticesiz kalmaya 'mahkûmdur. Mü
tecaviz olmayı hiçbir zaman aklımızdan geçir
mediğimize göre, her cihetten korkunç silâhlar 
ile muhat olduğumuz bu vatanda kendi savun
mamızı dilediğimiz gibi sağlamak, Türkiye Cum
huriyetinin hükümranlık Kakları cümlesinden-
dir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Diğer taraftan yukarda işaret ettiğim şart
lar dâhilinde umumi bir silâhsızlanmanın ta
hakkuku halinde, Türkiye'den daha bahtiyar 
olacak bir millet tasavvur edemiyorum. O mesut 
günler gelince biz de hulûsu niyet ile silâhsız
lanma yolundaki millî hedefimize doğru şitab-
edeceğiz. 

Bölgemizdeki durum : 
İncelediğimiz devre zarfında, bölgemizde ba

rış ve bir dereceye kadar sükûn da devam ede
bilmiştir. Bölge memleketlerinin bir kısmında 
iç huzuru bozacak mahiyette bâzı hareketler 
vukubulmuş olmasına rağmen, alelumıım bölge 
memleketlerinin, kendi halklarının hayat sevi
yesini yükseltmek- ve sosyal huzuru sağlamak 
hususundaki gayretleri memnuniyetle müşahede 
olunmaktadır. 

Bölgemizdeki durumdan bahsederken CENTO 
Andlaşmasının, barış ve istikrarın korunma-
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smda kıymetli hizmetler ifa ettiğini belirtmek 
yerinde olur. CENTO'nun bütün üyeleri ara
sında ve hususiyetle bölge üyeleri olan memle
ketimizle Pakistan ve İran arasında çeşitli alan
lardaki iş birliğinin gelişmekte olduğunu mem
nuniyetle kaydetmek isterim. 

Komşularımız : 
Müttefikimiz ve komşumuz Yunanistan ile 

münasebetlerimizin dostluk ve ittifak bağlarına 
ve müşterek menfaatlerimize uygun olarak ge
lişmekte olduğunu samimî bir memnuniyetle 
ifade etmekten zevk duymaktayım. Bu müna
sebetlerin, hiçbir gölge düşmeden karşılıklı ola
rak daha da gelişmeye devam etmesi en halis 
temennimizdir. Gayretlerimizi bu yolda esirge
mem ekteyiz. 

Kıbrıs Cumhuriyetinin mevcut andlaşmalar 
dairesinde bütün vatandaşlarını sükûn ve 
ahenk içerisinde daha refahlı bir hayata ulaş
tırması hususundaki samimî temennimiz herke
sin malûmudur. 

Mizaçları itibariyle yapıcı olmaktan ziyade 
tahripkâr temayüllü bâzı eşhasın, maksatlı çev
relerden sızdırılan birtakım iğvalara kapılarak 
Ada'nın huzurunu bozmaya yeltenmelerini 
üzüntü ile müşahede, fakat itimadı nefs ile ya
kından takip ve tarassut ettiğimizi bundan iki 
hafta kadar evvel Cumhuriyet Senatosunda 
bütçe müzakereleri dolayısijde vâki beyanatım
da belirtmiştim. Ancak, andlaşmalara sıdk ile 
riayetten ve Ada'da huzurun tesis ve idamesin
den herkesten evvel sorumlu olan yüksek resmî 
şahsiyetlerin bu lâzimeden tegafül ettiklerine 
delâlet edebilecek her türlü söz veya fiilleri, 
güphesiz ki, çok daha başka bir mahiyet ikti-
sabeder ve gayet ciddî bir durum yaratır. Bu 
kanaatlerinde samimî iseler taahhütlerinde in
hiraftan mütevellit mesuliyeti de kendilerinin 
kabul etmesi lâzımdır. (Alkışlar) 

Daima belirttiğimiz gibi, Türkiye andlaşma-
lara samimiyetle bağlı ve bunlara riayetkardır. 
Fakat, bu andlaşmalarm bilcümle hukuk ve ve
cibelerine bütün alâkalı taraflarca aynı samimi
yetle riayet edilmesi mevzuunda da azimlidir. 
Bu itibarla, bu hususlara Kıbrıs Hükümetinin 
ve diğer alâkalı hükümetlerin dikkati tarafı
mızdan çekilmiştir. 

Dileğimiz Kıbrıs Cumhuriyetinin, bölgemi
zin barış ve istikrarına yararlı bir unsur ola
rak üç dost ve müttefik devlet arasında birleş-
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tirici bir halka teşkil etmesi yolunda başarı 
göstermesidir. Bu itibarla, bu hususlara gerek 
Kıbrıs Hükümetinin ve gerekse diğer alâkalı 
devletlerin de dikkati çekilmiştir. 

Bütün Arap memleketlerinin, hürriyet, ba
ğımsızlık ve saadet yolunda terakkiye devam 
etmeleri hususundaki samimi düşünce ve te
mennilerimiz bilinmektedir. Bu memleketlerle 
ve hususiyetle komşularımız Irak ve Suriye ile 
münasebetlerimiz bu çerçeve içinde cereyan et
mekte ve gelişmektedir. 

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile mü
nasebetlerimizi, programımızda tebarüz ettiril
miş bulunan esaslara uygun olarak, mevcut 
milletlerarası taahhütlerimiz dairesinde ve kar
şılıklı saygıya dayanan iyi komşuluk münase
betleri çerçevesinde geliştirmek samimî arzu
muzdur. Bu gelişmenin daha süratli ve daha 
rahat olmasına karşı Türkiye tarafından gizli 
veya açık hiçbir mâni ihdas edilmiş değildir. Say
gının karşılıklı ve cidden iknaya salih bir sami
miyette olması bu engelleri bertaraf etmeye kâ
fidir. 

Bulgaristan ile münasebetlerimizi karşılıklı 
saygıya dayanan iyi komşuluk münasebetleri dai
resinde geliştirmek istediğimiz malûmdur. 

Bulgar Hükümetince aynı yolda devamlı şe
kilde izhar edilmiş olan arzuya da uygun olarak, 
karşılıklı münasebetlerimizi arz ettiğim çerçeve 
içerisinde geliştirmeye faydalı olacağı mülâha
zası ile doğrudan doğruya iki memleketi ilgilen
diren bâzı meselelerin ele alınması hususunda 
bundan bir müddet evvel Bulgar Hükümetine 
telkin ve tekliflerde bulunduk. Bu Hükümetten 
bu konuda henüz bir karşılık alınmamıştır. 

Diğer taraftan, Bulgar basınının memleketi
mize dair genel tutumu ve seçim maksadiyle de 
olsa bu memlekette ahiren yapılmış olan bâzı res
mî demeçlerdeki ifadeler, aramızda iyi komşuluk 
münasebetlerinin geliştirilmesi .yolunda Bulgar 
Hükümetinin ısrarlı bir şekilde yapmış olduğu 
müracaatlerin samimiyetinden bizi şüpheye dü
şürecek mahiyettedir. Türk milletinin, ancak kar
şılıklı v£ gerçek bir saygıya dayanan iyi münase
betlerin teşnesi olduğunu huzurunuzda bir kere 
daha ilân etmek isterim. 

Bölgemizden ve komşularımızdan bahseder
ken, Afganistan ile aramızdaki ananevi rabıtala
rın daimî gelişmesine atfettiğimiz ehemmiyeti vq 
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Balkanlarda özel bir durumu olan Yugoslavya ile 
dostane münasebetlerimizin müşterek menfaatle-
rimizle hemâhenk olarak daha da takviyesi husu
sundaki samimî arzumuzu da belirtmek isterim. 

Avrupa entegrasyon hareketleri : Burada ko
nuşan arkadaşların, Avrupa entegrasyon hare
ketlerinden, müşterek pazardan bahis buyurdu- \ 
lar. Müsaade ederseniz, vaktin darlığı yüzünden, 
biraz kısaltarak, bu husustaki noktai nazarımı 
arz edeyim. 

Bilindiği gibi, müşterek Batı medeniyetinin 
gelişmesi ve milletlerin birbirine yaklaşması ide
allerine hizmet eden Avrupa Konseyine dâhil bu
lunmaktayız. ' * 

Türkiye Batı camiasının bu önemli konseyi n-
deki yerini, Batı medeniyetinin müşterek değeri 
olan hürriyet idealine sarsılmaz bağlılığının de
lillerini en müspet ve en demokratik yollarla ve 
gayrtikabili ret ve inkâr bir şekilde vermek sure
tiyle işgal etmektedir. Bu hakikati anlamaktan 
gaflet edenler olursa, bunlar her halde Batı Bir
liğini tarsine hadim bir samimiyetle hareket et
medikleri hakkında bizde hâsıl olan şüpheyi evvel 
beevvel izale edeceek muknj izahatı vermekte ge
cikmemeleri lâzımdır. 

Avrupa entegrasyon hareketlerinin en önem
lisi olan Avrupa İktisadi Camiasına gelince, bu 
camia ahiren üyelerinin akdine muvaffak olduk
ları mütemmim anlaşmalarla iktisadi entegras
yon bakımından devamlı gelişme içerisinde oldu
ğunu göstermiştir. 

Biz, programımızda açıklanmış esaslara uy
gun olarak, Müşterek Pazar ile memleketimiz ara
sındaki ortaklık tesisine dair teşebbüslerin müza
kere safhasına geleceğini ümidetmekteyiz. Bu mü
zakerelerin, karşılıklı menfaatleri en iyi bir şekil
de bağdaştıracak mesut bir neticeye bağlanabile
ceğine inanıyorum. 

Az gelişmiş memleketlere yardım; 
Harb sonrası devresinin dikkate değer vakıa

larından bir diğeri de, çok sayıda memleketin 
muhtar olmıyan statüden kurtularak istiklâlleri
ni kazanmış olmalarıdır. Mesafeler bakımından 
çok küçülmüş olan bugünkü dünyamızda hürri
yet ve istiklâl fikirleri süratle yayılmış ve millet
ler, kendilerinden daha talihli insanların müste-
fidoldukları nimetlerden mahrum kalmamak az
mi ile çabalamaya koyulmuşlardır. Çağımızın en 
mühim cereyanlarından birini teşkil eden bu me-
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sele, milletlerarası barış ve huzurun kurulması 
yönünden de ihmali caiz görülmiyen bir gelişme 
göstermiştir. * 

îşte bu sebepledir ki, harb sonrası devresin
de iktisaden az gelişmiş memleketlere yardım ediU 
mesi zarureti hâsıl olmuştur. Biraz evvel dünya
mızın başlıca iki bloka ayrılmış olması vakıasına 
işaret etmiştim. 

Batı medeniyetinin hürriyet ve demokrasi 
mefkurelerini paylaşan Batı camiası üyelerinin 
yardım hususunda başlıca dilekleri şüphesiz ki, 
az gelişmiş memleketlerin iktisadi kalkınmala
rını hürriyet rejimi içerisinde temin edebilme
leridir. 

/ Sayın Hükümet Başkanının muhtelif vesile
lerle belirtmiş oldukları gibi, iktisadi gelişme
sini hürriyet ve demokrasi nizamı içinde hesap
la ve plânla gerçekleştirmek azminde olan mem
leketimize, Batılı dostlarımız ve müttefikleri
miz yardım etmek kararmdadırlar. İktisadi 
kalkınma plânlarımızın tahakkuku safhasında 
Batılı müttefiklerimizden anlayış ve destek bu
lacağımızdan emin bulunduğumu huzurunuzda 
bir defa daha ifade etmek isterim. 

Afrika : 
Harb sonrası devresindeki hürriyet ve istik

lâl cereyanlarından bahsederken, hususiyetle, 
son birkaç sene içerisindeki gelişmeleri ile dik
kati çeken Afrika kıtasının arz ettiği ehem
miyete de işaret etmek yerinde olur. 

En büyük kıtada 1950 yılma kadar yalnız 
4 bağımsız Devlet mevcut idi. 1959 yılı sonun
da bağımsız memleketlerin adedi ancak 10 u 
bulmuştur. 1960 yılı ise Afrika kıtası için ta
rihî bir yıl olmuştur. Yalnız bu yıl zarfında 
16 ülke istiklâle kavuşmuştur. Geçen 1961 yılı 
zarfında da 3 Afrika memleketi daha bağımsız 
olmuştur. 

Memleketimiz, öu memleketlere ilgi göster
miş ve Birleşmiş Milletlere üyelik için vâki mü
racaatlarını da daima desteklemiştir. Halen 
Afrika'da 7 temsilciliğimiz vardır. Bu adedi, 
maddi imkânlarımızın müsaadesi nisbetinde ye
terli bir seviyeye çıkarmaya, genç Afrika dev
letleri ile ticaret ve kültür bağları kurmaya ve
ya mevcut bağları, kuvvetlendirmeye ehemmiyet 
vermekteyiz. 

Bu maksatla bu memleketlere iyi niyet heyet
leri gönderilmesi kararlaştırılmış ve bu heyet
lerden ilki 19 Şatjatta hareket, etmiştir. î lk hey-

21 . 2 . 1962 O : 2 
etimiz sırasiyle Madagaskar, Tanganika, Somali 
ve Sudan'ı ziyaret edecektir, iyi Niyet Heye
timizin ziyareti ile ilgili kararımızın adı geçen 
memleketlerce büyük memnuniyetle karşılana
rak daha şimdiden dostane tezahürlere vesile 
teşkil etmiş olduğunu muhterem huzurunuzda 
belirtmekten zevk duyuyorum. 

Afrika memleketlerinden bahsederken, ken
dileri ile ananevi rabıtalarımız olan Libya, Tu
nus, Fas ve Cezayir'i özellikle zikretmek isterim. 

Cumhuriyet Senatosundaki beyanatımda, ta
rihî bağlarımız mevcudolan Cezayir Milleti ile 
dost ve müttefikimiz Fransa arasında bir an
laşmaya varılması hususunda beliren ümitler 
dolayısiyle duyduğumuz sevinci tebarüz ettir
miştim. 

Aradan geçmiş olan kısa müddet zarfında 
bu ümitlerin tahakkuk safhasına girmekte oldu
ğunu görmekten hissettiğimiz memnuniyet bü
yüktür. Cezayir Milletinin haklı emellerini, 
taraflar arasında verimli bir iş birliği içinde 
sağlıyacak olan bir anlaşmaya varılabilmesi hu
susunda Cezayirli ve Fransız liderlerin göster
dikleri karşılıklı iyi niyet, anlayış ve azim 
her bakımdan takdir ve tebrike şayandır. Bu 
mesut gelişmeden mütevellit memnuniyetimizi 
ifade ve çok kısa bir zamanda Cezayir'de taraf
ların arzusuna uygun barış nizamının kurul
masını candan temenni ederken Yüksek Heye
tinizin ve bütün Türk Milletinin hissiyatına da 
tercüman olduğumdan emin bulunuyorum. 

Birkaç kelime ile Birleşmiş Milletler : , 
Her şeyden evvel, âdil ve devamlı bir barış ve 

güvenliğin kurulması ve idamesi ve cihanşümul 
ekonomik ve sosyal meselelerin halledilmesi gaye
si ile vücuda getirilmiş olan Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının üye adedi halen 104 civarındadır, 
veyahut 104 ü geçmiştir. Birleşmiş Milletler Teş
kilâtının bugün karşılaştığı hayati bir prensip 
meselesi, üyelerin, Birleşmiş Milletler Yasasının 
lâfzına ve ruhuna samimiyetle sadakat gösterme
leri ve ittihaz edilecek bilcümle kararlarda bütün 
üyeler hakkında aynı kıstasları kullanmaları lüzu
mundan doğan prensip meselesidir. Teşkilât, an
cak, bu prensiplere sadakatle bağlı kalmak sure
tiyle gayesine yaklaşabilir. Memleketimiz Birleş
miş Milletler içerisinde, bahsettiğimiz zihniyeti 
benimsemiş bütün üyelerle iyi münasebetler tesis 
etmiş bulunmaktadır. 
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1945 senesinde San Franciseo'da Birleşmiş 

Milletler Teşkilâtının temelleri atılırken, ikinci 
Dünya Harbinden perişan ve musdarip çıkmış 
olan milletler bu Teşkilâta çok ümit bağlamışlar
d ı izahında şu anda büyük i'ayda görmediğim 
sebeplerden dolayı bu ümitler boşa çıkınca, bir
takım memleketler birleşerek istiklâllerini, müş
terek medeniyetlerini ve nihayet varlıklarını ko
rumak azmi ile ve Birleşmiş Milletler Yasasının 
«Bölge Savunma Teşkilâtlarına» mütedair hü
kümlerine uygun olan «NATO» kısa adı ile tanı
lan bir savunma teşkilâtı vücuda getirmişler
dir. Malûmdur ki, bu Teşkilâta memleketimiz de 
katılmış bulunmaktadır. Filhakika, birkaç gün 
evvel, yani 18 Şubatta NATO'ya iltihakımızın 10 
ncu yıldönümünü tesidetmişti. Bu münasebetle, 
NATO'nun son Bakanlar Konseyi toplantısına 
da temas etmek yerinde olacaktır. Yukarda arz 
ve izah olunan harb sonrası siyasi gelişmelerine 
muvazi olarak, dünyanın karşılaştığı mühim bir 
mesele de teknik terakkiler neticesinde silâhların 
tesirinde görülen ve bütün klâsik mefhumları de
ğiştiren gelişmelerdir. Bunun, NATO çalışmala
rında bittabi mühim bir rolü olmuştur ve halen 
olmakta berdevamdır. 

Millî Savunma ve Maliye Bakanları arkadaş» 
larımla birlikte katıldığımız ve Genelkurmay Baş
kanımızın hazır bulunduğu Aralık ayı NATO top
lantısında, askerî sahada ittifakın en mühim me
selesi üzeninde durulmuştur. Bu mesele, Doğu ile 
Batı arasında teessüs etmiş olan muvazenenin or
taya çıkarmış olduğu durumdur ki, NATO'da 
stratejik görüş üzerinde tesir icra eden mühim 
bir unsurdur. Bu tesirin şümulü, neticeleri, ve 
muhtemel ekonomik inikasları ciddî çalışmalara 
mevzu olmuştur. Bu çalışmalara hem Daimî Kon
sey seviyesinde devam olunmakta, hem de konu
nun ilerde Millî Savunma Bakanları seviyesinde 
tekrar incelenmesi hususunda gerekli kararlar 
alınmış bulunmaktadır. 

ittifakın karşılaştığı ve yukarda kısmen baş
ka A^esilelerle temas ettiğim Berlin ve Afrika ile 
ilgili konular da Aralık ayı toplantısında geniş 
surette konuşulmuştur. Berlin mevzuunda ittifak 
içinde tam bir azme şahidolduğumuzu katiyetle 
dfade edebilirim.' 

Afrika konusunda aynı nikbin görüşü maale
sef tekrar edemiyeceğim. Filhakika, bu kıtada Av
rupa kıtasında problemleri olan, bunların içinde 
yaşıyan, tesirlerini kendi iç bünyelerinde hisseden 
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bir kısım NATO üyesi memleketlerle bu problem
leri daha uzaktan, daha soğukkanlılıkla görme
leri mümkün olan üyeler arasında tutum farkı 
olması da tabiîdir. Bu farklar son toplantıda ken
dini hissettirmiştir ve tamamiyle bağdaştırıldığım 
da iddia etmek fazla nikbinlik olur. Ancak, bu 
görüş ayrılıklarının asla ittifakı zedeliyecek ka
dar sert olmadıklarını da memnuniyetle ve kati
yetle kaydetmek lâzımdır. 

Aralık ayı toplantısının memleketimiz bakı
mından mühim bir veçhesi de, bize Yunanistan'a 
yapılması derpiş edilen yardım ile ilgili çalışma
lar mevzuu olmuştur. 

Bu konuya temas edilmiş olması, gerek Mali
ye Bakanımızın, ve gerek Dışişleri Bakanımızın 
Türkiye'nin ihtiyaçlarını ortaya koymasını ve 
memleketimizin ittifakın icaplarını yerine tam 
getirebilir bir üye olabilmek için ve Batı camiası
nın eriştiği hayat seviyesine varmak için ne gibi 
hususlarda nasıl yardım görmesinin lâzımgeldiği-
nin izah edilmesini bir kere daha mümkün kıl
mıştır. Bu izahlarımızın ve bu sahalarda teknik 
seviyede devam etmekte olan çalışmaların, müt
tefiklerimizin tam anlayışı dle karşılaşacağım 
ümidettiğimizi huzurunuzda tekrar arz ve ifade 
etmek isterim. 

Bunlara ilâveten umumi dünya meseleleri gö
rüşülmüştür. Bugün dahi huzurunuzda arz etti
ğim beyanat umumiyetle denebilir ki, mezkûr 
toplantının intihamdan mülhem olmaktadır. O 
tarihten bugüne kadar yeni inkişaflar müstesna
dır. Onlar sırası geldikçe maruzatımın sıkıştırıl
mış olmaktadır. 

II - önümüzdeki yıllar içerisinde dünya 
şartlarmdaki muhtemel gelişmeler 

Dünyada âdil ve devamlı bir barışın tahak
kuku, milletlerarası alanda gerginliğin tedrici 
giderilmesiyle ve hakiki emniyet ve istikrarın 
kurulması ^hususunda bütün milletlerin sarf 
edecekleri müşterek gayretlerin semere vermesi 
ile mümkün olacaktır. 

Bugünkü dünya durumu maalesef bu yola 
henüz girmemiştir. 

Acaba önümüzdeki yıllarda barışçı bir dün
ya nizamına ulaşılması bakımından sarf edile
cek gayretler hale ve geçen yıllara kıyasla da
ha müspet bir netice verebilecek midir? 

Üzerinde tahminler yapılabilecek mâkul bir 
müddet içerisinde, milletlerarası münasebetlere 
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tesir icra edebilecek hususları, zannederim, şu 
noktalarda toplamak mümkündür: 

1. ilmî ve teknik terakkiler 
ikinci Dünya Harbinden sonraki devrede 

atom enerjisinden de istifade etmek suretiyle 
baş döndürücü bir süratle tahakkuk ettirilen 
ilmî teknik terakkilerin, önümüzdeki yıllar zar
fında hesaplanması mümkün olan ve olmıyan 
bütün neticeleri ile en az aynı süratle devam 
edeceğini beklemek lâzımdır. 

Milletleri, başlıca iki grupa bölmüş olan 
dünya görüşü ile milletlerarası ihtilâfların se-
bebolduğu emniyetsizliğin ve gerginliğin, tek
nik terâkkilerin de baskısı altında şimdikinden 
de daha tahripkâr silâhlar imalinde, teşvik edi
ci bir rol oynaması çok mümkündür. 

Kıtalararası menzilli füzelerin inkişafının, 
siyasi alanda tehdit ve şantaj politikasına rağ
beti artırması da ihtimal dışında değildir. 

Diğer taraftan,, yapılan ciddî incelemeler, 
halihazırda mahdut sayıdaki atom devletlerin
den başka, 20 kadar memleketin daha başarılı 
bir nükleer silâh programına başlıyabilmek ba
kımından imkânlarının oldukça ileri bir seviye
de bulunduğunu göstermektedir. 

1965 yılından evvel, nükleer silâhlar istihsa
linde halen mevcut atom devletlerine yenileri
nin katılması pek muhtemel değilse de, bu ta
rihten sonra kendi başlarına nükleer silâhlar 
imal edebileceklerin sayısının artması ihtima
linin, milletlerarası durumu daha istikrarlı bir 
hale getireceği iddia olunamaz. 

Şu kadar var ki, daha çok sayıda memleket 
tarafından bu nevi silâhların imalinin imkân 
dâhiline girmesi ihtimali, önümüzdeki yıllar 
zarfında silâhsızlanma zaruretini, binnetice bu 
yoldaki gayretleri hızlandırabilir. 

Bu tahminimiz doğru olsa bile, dünyanın 
iki bloka bölünmesine müncer olan ihtilâflar he
men ortadan kalkmıyacağma göre, galip ihtima
le nazaran sahaya «konvansiyonel tipte» silâh
lar hâkim olmak istidadını gösterecek, yani baş
ka anlamla yakın bir istikbalde millî savunma 
gayretlerinin kısılmasına veya masraflarından 
büyük çapta tasarruflar teminine intizar edil
memesi daha ihtiyatlı bir hareket olacaktır. 

ilmî ve teknik terâkkiler konusunda burada 
şu hususu da belirtmekten büyük bir memnu- ' 
niyet duymaktayım. Fezanın sulhçu maksatlar- , 
la araştırılması ve kullanılması yolunda Ameri-
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ka Birleşik Devletlerinin, dün, dünya etrafın
daki bir mahreke Astronot Glenn'in idaresinde
ki feza gemisini başarı ile yerleştirerek, dünya 
çevresinde üç tur yaptırdıktan sonra salimen 
inmesini sağlaması, hür dünyanın bu yöndeki 
çalışmalarında da kaydettiği büyük terâkkinin 
bir delilidir. 

Bu güzel başarısından dolayı büyük dost ve 
müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerini ve 
bu başarıyı sağlıyan ilim ve fen adamlarını ha
raretle tebrik ederiz. 

Birkaç dakikanızı /başka bî r mevzu dolayısiy-
le alımak feıtiyoruım. Bu mevzu kuru Ibıir mevzu
dur. Fakat bundan birçok neticeler çıkarmak 
(mümkündür. Bu hâdiseye nüfus patlatması diyo
ruz: 

2. Nüfus paıtıLaımıaısü; 
Bu aıarım başında dünya nüfusu 1,5 milyar 

ilken, halem; bunun ilki mislime ulaşmıştır. 
1975 yılımda dünya nüfusumun 4 milyarı Ibu-

vlacağı, 'asrım somunda 6,5 unifliyana ulaşacağı-he
saplanmaktadır. ' 

Kıtalar ve ımeımleke'frler 'itibariyle nüfus da
ğılış nıisbetleri de, bu hızlı artışla mütenaıfrık ola
rak 'büyük değişmelere uğrayacaktur. Filhakika, 
Avrupa Kıtası (Rusya dahili) 1950 yılında dün
ya nüfusunun % 23 ünıü temsil ederken, bu nfe-
ıbeltin önümüzdeki 30 ilâ 40 »eme zarfımda % 15 e 
ineceği hesaplanmaktadır. Aynı anüddetter için
de, Kuzey ve Lâtin Amerıikaik'r ile Afrika'nın 
% mabetlerimde büyük bir iniş veya çıkış bek
lenmemekte ise de, Asya Kıtasının % 55 ten 
% 62 ye inecek veya çıkacağı tahmin olunmak
tadır. 

Bu umumi nüfus artışının kıtalar ve memle
ketler arasındaki dağılış nisbetlerinin ortaya 
koyacağı çeşitli problemler izahtan varestedir. 

Hulâsa etmek gerekirse: 
Milletlerin başlıca iki dünya görüşü etrafın

da gruplaşmış olmalarından; 
ilmî ve teknik terakkilerin, hususiyle silâh

lar konusunda meydana getireceği tahavvüller-
d en; 

Çok süratle artan ve yer yüzünde dağılış 
nisbetleri de bu süratli artışla müterafik olarak 
değişen nüfusundan; 

Az gelişmiş memleketlerde halkların daha 
ileri bir seviyede hayata ulaşmak hususunda ic
ra edeceği devamlı tazyiklerden; 
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Ve nihayet milletlerarası hayata yeni katıl

mış olan memleketlerin çeşitli temayüllerinden; 
ortaya çıkacak olan cereyanların ve kuvvetle
rin, önümüzdeki yıllar zarfında müstakar olmak
tan hayli uzak, süratli istihalelere müsait bir 
dünya durumunu meydana getirmek istidadın
da olacağını kabul etmekte isabet vardır kana
atindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
III - Yukarıda arzına çalıştığım mevzular

da, 
1. Doğru ve realist tahminlerde bulunmak, 
2. Olayları yakından takibetmek, 
3. Çeşitli ihtimaller karşısında millî menfa

atlerimizi en iyi temin edecek siyaseti tâyin ey
lemek, Hariciyenizin en mühim ve en mürettep 
uzun vadeli çalışmalarının mevzuunu teşkil eden 
meselelerdir. 

Çok mütevazi kadrosuna ve mahdut imkân
larına rağmen Hariciye camiasına mensup arka
daşlarımın bu yolda vukufla, feragatle sarfı-
gayret ettiklerini yüksek huzurunuzda temin 
edebilirim. 

Burada Dışişleri camiası ile ilgili şu hususu 
da sayın arkadaşlanmızm dikkat nazarlarına 
arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Asil millerimizi dışarıda büyük bir sorumlu 
luk duygusu ile temsil eden Hariciye mensupla
rının, bu yüksek vazifelerini gereği gibi üstün 
başarı ile ve selâmetle yerine getirebilmeleri, 
şüphesiz ki, bu camia mensuplarının her şeyden 
evvel manen tam bir huzur içerisinde bulunma
larına bağlıdır. Bütün bir camia olarak maksat
lı ve gayrimesul ithamlardan, Devletin diğer 
bütün önemli müesseselerinin mensupları gibi, 
korunmaları lüzumunu, siz muhterem arkadaş
larımın benimle paylaşacağınızı bilmek ve dü
şünmek, temsil ettiğim Hariciye camiasına ve 
şahsıma inşirah ve çalışmalarımızda kuvvet ve 
cesaret verecektir. 

içten gelen hürmetlerimi arz ederim. (Sürek
li alkışlar) 

ASIM EREN (Niğde) — Bir sual? 
BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Birinci dünya Har

binde Alman İmparatorluğunun kanunları yü
zünden bâzı Türk uyruklu vatandaşlarımızın 
Almanya'da gayrimenkule tahvil ettikleri mal 
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ve servetleri, bugüne 'kadar Nasyonal Sosyalist 
Devlet ve Federal Almanya tarafından da çıka
rılan yeni kanunlarla Almanya'nın sınırları dı-
ş;na çıkarılmamış; sattırılmamış, (menfaatlerin
den de Almanya dışında ve Türkiye'de faydala
nılmamış. Şimdi yaşları ilerlemiş birkaç Türk 
vatandaşa münhasır olan bu şeyler ne bedelen,-
ne intifa şeklinde maalesef kendilerine ulaşa
mamıştır. Bugün Türkiye'de ihtiyaç ve müza
yaka içinde olan bu vatandaşların oradaki (mal
larının, İkinci Dünya Harbi sonunda bizde el-
konan Türkiye'deki Alman mallarının sonra
dan Alman sahiplerine Hükümetimizce iade 
edilmiş olmasına kargılık Federal Almanya ta
rafından da bize bir mukabil siyasi cemije ola
rak vatandaşlarımıza iadesini Federal Alman
ya'ya hatırlatmalk mümkün müdür? Bunu an
lamak istiyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER 
(Devamla) — Sayın arkadaşımın bahis konu
su ettiği meseleyi biliyorum. Bundan bir hayli 
zaman evvel mevzuda Alman Hükümeti ile bu
nu yarın etüd edip daha esaslı malûmat vermek 
hakkını mahfuz bulundurmak kaydiyle, yaptı
ğımız müracaatlarda istediklerimizi kabul etti
remedik, yanılmıyorsam Alman Hükümetinden 
müspet bir cevâp alamadık. Almamı;» olmalkla 
beraber hariciyemizin bu meseleyi kaybetmiş 
bir mesele olarak mütalâa edilmemesi lâzımdır. 
Burada olanların malları ile karşılıklı, takas yo
luna, veyahut sayın arkadaşımın söylediği gibi 
cemilei düveliye yoluna gitmenin mümkün ol
ması lâzımdır. İfade etmek isterim. 

ASIM EREN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 'bütçesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir, fasıllara geçilme
sini yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 

101 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 
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201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 49 982 641 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 10 884 248 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 234 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 59 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- , 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ricu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler* 653 230 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri böro gider
leri 336 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki-
kilâtın büro ve genel giderleri 6 072 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 2 367 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler'... Kabul edilmiştir. * 

305 lEcncbi memleketlerdeki teşkilâ
tın kira bedelleriyle belediye 
vergi ve resimderi 4 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miycnlcr... Kabul edilmiştir: 

306 Giyecekler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler:. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar t 4 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... E t % 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 100 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri " 39 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

311 Fahrî konsolosluklar aidatı ve 
giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısıra. - Daire 
hizmetleri 

401 Matbaa giderleri 12 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

403 Temsil ve ağırlama giderleri 1 022 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği masraflar 24 703 975 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta giderleri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

459 Dış memleketlerde Türk kültür 
varlığını koruma ve tanıtma 
giderleri 13 851 157 
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BAŞKAN — Kabul edenler... JEt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

461 Daimî sekreterlikler Genel gi
derleri 2 
BAŞKAN — Kabul «edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

462 Himayenin gerektirdiği her türlü 
gide-ler 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 175 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 315 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
602 168 sayılı Kanunun gerektirdiği 

giderler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Dış temsilciliklerimiz hizmetlileri 
sosyal sigortaları 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

653 Memur ve Müstahdemler Yar
dımlaşma Sandığına yardım (öğ
le yemeği karşılığı olarak) - 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarmalar 

70] Bina onarımı 1 0 0 0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapılar ve esaslı 
onarımlar 

751 Elçilik ve konsolosluk binaları 
satmalma ve yaptırma bedel
leri 2 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı 
onarımı 1 860 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi kalbul edilmiştir. 
Yarın saat 10 da toplanılmak üzere birleşimi 

kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,55 




